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

Santo André, 23 de Outubro de 2017.
CTRSA 273 / 2017.3.
Ofício Lagoinha nº 08 / 2017.

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

At.: Engº Edson Carlos Rovida
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 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 AGEVAP (2014) e Cronograma Físico e Financeiro
apresentado quando da assinatura do referido contrato, apresentamos a seguir o
PRODUTO Nº 5 - Versão preliminar do PMGIRS.

Roberto de Freitas Zago
CREA/SP 0601435002
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segmentos de agrotóxicos, fertilizantes, insumos farmacêuticos veterinários

60

13

Área destinada à colheita - Lavouras permanentes e temporárias (hectares)

61

14

Efetivo dos rebanhos por tipo de rebanho

62

15

Estimativa mensal de geração de resíduos sólidos agrosilvopastoris

63

16

Carcaças de animais mortos removidas entre Junho/2014 a Maio/2015

64

17

Destino final dos RSS coletados pelos municípios

72

18

Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha

74

19

Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos

79

20

Comparativo entre os municípios de Lagoinha e Jambeiro

86

21

Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha

86

22

Massas de Ar atuantes no estado de São Paulo

94

23

Uso do Solo na Bacia do Paraíba do Sul

100

24

Comparativo entre os aterros da Microrregião do Paraibuna e Paraitinga

116

25

Estimativa de custo de implantação e operação de um novo aterro

130
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26

Estimativa de gravimetria média dos resíduos sólidos gerados do município

150

27

Definição de material de divulgação

169

28

Levantamento dos custos mensais efetivos da limpeza urbana na cidade

184

29

Metas para a Coleta Seletiva

195

30

Metas para a Coleta de Orgânicos

195

31

Meta para o RCD

196

32

Períodos de revisão do PMGIRS/Lagoinha

253

33

Docentes por nível

397

34

Número de escolas por nível

397

35

Número de matrículas por nível

397

36

População ocupada

399

37

População Economicamente Ativa

399

38

Estatística do Cadastro Central de Empresas

399

39

Estabelecimentos de saúde

404

40

Morbidade hospitalar

404

41

Infecções relacionadas com a água

405

42

Morbidade Hospitalar do SUS

405

43

Profissionais da área de saúde que declaram residência em Lagoinha

406

44

Produto Interno Bruto

406

46

Valor Adicionado Total, por Setores de Atividade Econômica, Produto Interno Bruto Total e Per
Capita a Preços Correntes/2008
Número de estabelecimentos – Comércio, Serviços e Indústria

47

IDH M

408

48

Mapa de Pobreza e Desigualdades

408

49

Evolução do Índice Paulista de Responsabilidade - IPRS

409

50

Produção de leite

409

51

Produção animal

410

52

Cereais, Leguminosas e Oleaginosas

410

53

Lavoura temporária

411

54

Extração Vegetal

412

55

Situação contábil do município de Lagoinha

413

56

Instituições financeiras

414

57

Características dos reservatórios

445

58

Investimentos previstos no Sistema de Abastecimento de Água

446

59

Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário

449

60

Parâmetros para Lagoinha – Sistema de Abastecimento de Água

451

61

Parâmetros para Lagoinha – Sistema de Esgotamento Sanitário

451

62

Demandas de Água de Lagoinha

452

63

Metas de Universalização do Acesso aos Serviços

452

64

Resumo das Ações para o Sistema de Abastecimento de Água

453

65

Resumo das Ações para o Sistema de Esgotamento Sanitário

454

66

Resumo das Ações para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas

455

45
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Programas e Ações
Programa

01

02

03

04

05

06

Pg.

COLETA E DESTINAÇÃO DE RSU - SECOS

RSU - ÚMIDOS

RSU - ORGANICOS

RESÍDUOS VERDES

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - RCC,
VOLUMOSOS, MADEIRAS E TRONCOS

RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - RSS

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

327

329

330

332

333

335

Ação

Pg.

A 01

328

A 02

328

A 03

328

A 04

328

A 05

328

A 06

329

A 07

329

A 08

329

A 09

329

A 10

330

A 11

330

A 12

331

A 13

331

A 14

331

A 15

331

A 16

332

A 17

332

A 18

333

A 19

333

A 20

333

A 21

334

A 22

334

A 23

334

A 24

334

A 25

334

A 26

334

A 27

356

A 28

356

A 29

356

A 30

356

A 31

356
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Programa

07

08

09

10

11

Pg.

RESÍDUOS SUJEITOS A LOGÍSTICA REVERSA

INCLUSÃO DOS CATADORES

COBRANÇA PELOS SERVIÇOS

PROGRAMA DE INFORMAÇÕES, EDUCAÇÃO E
MOBILIZAÇÃO AMBIENTAL

DESTINAÇÃO DE REJEITOS

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

337

340

342

343

345

Ação

Pg.

A 32

337

A 33

338

A 34

338

A 35

338

A 36

338

A 37

338

A 38

338

A 39

339

A 40

339

A 41

339

A 42

339

A 43

339

A 44

339

A 45

340

A 46

341

A 47

341

A 48

342

A 49

342

A 50

342

A 51

343

A 52

343

A 53

344

A 54

344

A 55

344

A 56

344

A 57

344

A 58

344

A 59

345

A 60

345

A 61

345

A 62

346

A 63

346

A 64

346
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Programa

Pg.

12

RESÍDUOS CEMITERIAIS

346

13

ÓLEOS COMESTÍVEIS USADOS

347

Programa

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Pg.

ESTRUTURAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL PELA
GESTÃO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EIXOS ESTRUTURANTES

SOLUÇÕES CONSORCIADAS

CAPACITAÇÃO TÉCNICA - Agentes públicos

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

DIRETRIZES PARA GERAÇÃO DE FONTES DE NEGÓCIOS,
TRABALHO E RENDA

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

348

349

351

353

355

356

Ação

Pg.

A 65

346

A 66

346

A 67

347

A 68

347

Ação

Pg.

A 69

348

A 70

348

A 71

348

A 72

348

A 73

349

A 74

350

A 75

350

A 76

350

A 77

352

A 78

352

A 79

352

A 80

354

A 81

354

A 82

354

A 83

354

A 84

354

A 85

354

A 86

355

A 87

355

A 88

355

A 89

355

A 90

355

A 91

356
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INTRODUÇÃO

O presente PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO
MUNICÍPIO DE LAGOINHA - PMGIRS/Lagoinha é resultado do trabalho realizado
pela TRS Ambiental Ltda., contratada através de licitação realizada em junho de 2015,
em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Obras e técnicos de várias áreas da
Prefeitura de Lagoinha, e tem como objetivo atender à Lei Federal nº 12.305/2010, a
Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, que define que todas as cidades
brasileiras devem realizar o planejamento da gestão de resíduos em seu território,
estabelecendo objetivos, estratégias, ações e metas até o ano de 2032.

A elaboração deste PMGIRS/Lagoinha foi possível graças à disponibilização de
recursos provenientes da Agência Nacional de Águas - ANA, que é um órgão ligado ao
Governo Federal, e que atua no gerenciamento dos recursos hídricos em todo o país e
que, junto com as Agências de Bacia em nível regional, buscam promover ações que
garantam a qualidade das águas de nosso país.

A Associação Pró-Gestão das Águas da bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul AGEVAP é a Agência que tem a responsabilidade sobre todos os rios que compõem a
Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, que abrange cidades dos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O objetivo das agências, no caso da gestão de resíduos sólidos, é garantir o
desenvolvimento do ponto de vista ambiental das cidades que compõem a área de
abrangência da AGEVAP, já que a qualidade das águas está estreitamente ligada ao
modo como tratamos e dispomos os resíduos gerados em nossas residências, nas
indústrias e nas empresas em geral, inclusive aquelas ligadas às atividades
agropecuárias. Este é o motivo pelo qual foram disponibilizados recursos financeiros
para que todas as cidades do Vale do Paraíba e de seus afluentes pudessem atender à
Lei Federal que define o planejamento das ações até o ano de 2032.
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O PMGIRS/Lagoinha ora apresentado foi elaborado de forma participativa, com a
realização de oficinas temáticas e audiências públicas, onde os cidadãos que estiveram
presentes puderam debater e dar sua opinião apresentando sugestões para que o
nosso município tenha uma gestão de resíduos adequada ao Século 21 e em
conformidade com o que está estabelecido em Lei, considerando as particularidades e
peculiaridades de nossa cidade. Portanto, não se trata de um plano somente para
constar no papel, mas de um planejamento de ações objetivas, com metas claras a
serem atingidas, onde tanto os gestores públicos quanto os cidadãos têm papel
importante e ativo.

Este documento que ora disponibilizamos para consulta pública, faz parte do processo
participativo do plano, de modo que as pessoas que estiveram presentes nos outros
eventos, e aquelas que não puderam estar, possam ainda se manifestar, com críticas,
sugestões novas ideias, que poderão ser encaminhadas para a Secretaria de
Planejamento e Obras da Prefeitura, Gabinete do Prefeito, pelo site da prefeitura, por
e-mail, carta, através do Legislativo Municipal (vereadores) para que, por ocasião da
Audiência Pública com data a ser definida, possam ser debatidas e eventualmente
incorporadas ao documento.
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APRESENTAÇÃO

O presente PMGIRS/Lagoinha, neste seu PRODUTO 5 - Versão Preliminar do
PMGIRS é a consolidação dos dados processados e obtidos até o presente momento,
apresentados e aprovados nos Produtos de 1 a 4, compreendendo o Diagnóstico da
situação atual dos resíduos sólidos, os Cenários apresentados como alternativa para
se chegar aos objetivos propostos, para médio e longo prazo, considerando, como diz
SCHWARTZ, 2000, que se trata de uma visão compartilhada em processos com
participação social, levando em consideração as dificuldades conjunturais de uma visão
de curto prazo.

Neste sentido, o legislador foi cuidadoso, na media em que estabelece na Lei Federal
nº 12.305/2010, periodicidade para revisão do PMGIRS, garantindo assim os ajustes
eventuais e os necessários nas estratégias, sem que os objetivos sejam alterados, já
que dados por Lei.

Acerca do planejamento de cenários futuros, GODET, 1993 vai mais adiante, quando
define os cenários como o conjunto formado pela descrição, de forma coerente, de uma
situação futura e do encaminhamento dos acontecimentos que permitam passar da
situação de origem à situação futura. Ou seja, planejar também significa desencadear
um conjunto de ações estratégicas, com objetivos definidos e metas claras, de forma a
se interferir nos cenários, ajustando-os se necessária.

O processo de planejamento proposto pelo legislador na Lei Federal nº 12.305/2010
para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, consolidada no Guia para elaboração
dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente (2011), e o
adotada pela AGEVAP para a elaboração do Manual de Referencia (2014), é o
Planejamento Estratégico no modelo Situacional - PES, que leva em consideração os
aspectos levantados por SCHUARTZ e GODET dentre outros autores modernos da
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área de planejamento, e prioriza a participação social, tão cara à Constituição Federal
de 1988 e presente nos recentes marcos regulatórios.
Juntamente com apresentação dos Produtos 3 e 4, que tratam do Diagnóstico
acompanhado de Prognóstico, foram organizados os Quadros Resumo (item XXIII.7),
onde as diretrizes, estratégias e metas para curto, médio e longo prazo são
apresentadas, bem como os agentes envolvidos além de explicitação das
responsabilidades, tanto na Administração Pública como na sociedade, definindo as
ações necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas.

Os Quadros Resumo são uma forma prática de se realizar um acompanhamento dos
compromissos assumidos com o PMGIRS, seja das ações de curto prazo ou nos
cenários selecionados, (médio e longo prazo), seja de seu cronograma, nas
competências e nas responsabilidades, a partir de abordagens definidas por resíduos,
conjunto de resíduos, conjunto de serviços afetos a coleta, transporte, tratamento e
disposição final de resíduos e eixos estruturantes, apresentados na forma de
PROGRAMAS, cada um deles com suas Diretrizes, Estratégias, Ações com descrições
sucintas e objetivas, Metas quantitativas, quantitativas e temporais, competências e
responsabilidades.
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I - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS

1 - Situação dos resíduos sólidos urbanos no Brasil
Geração, Coleta e Destinação Final de RSU
1.1 - Brasil
A geração de Resíduos Sólidos Urbanos, (lixo domiciliar) no Brasil cresceu 2,9% de
2013 para 2014, mais do que a taxa de crescimento da população urbana no país:
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
da população, foram menores.
A comparação da quantidade total gerada e o total de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU
coletados, indicado no Gráfico a seguir, 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

Gráfico 1 - Geração de RSU no Brasil
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE
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O Gráfico 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 pequena evolução na cobertura dos serviços de coleta de
RSU, chegando a 90,6%, o que indica que o Brasil caminha para disponibilizar esses
serviços a toda a população.
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

Gráfico 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 1 - Participação das regiões do país no total de RSU coletado
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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O Gráfico a seguir, mostra a composição dos resíduos coletados em 2014 em todo o
Brasil:

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

O percentual das diversas regiões brasileiras no total de RSU coletado no país em
2014 é apresentada no Gráfico 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

O Gráfico 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
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lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas necessários para a proteção do meio
ambiente e da saúde pública.

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)

Gráfico 3 - Destinação final dos RSU coletados no Brasil
Fonte: Pesquisa ABRELPE

A seguir, são apresentados os dados específicos da Região Sudeste, onde está
inserido o Estado de São Paulo.

1.2 - Região Sudeste
Os 1.668 municípios dos quatro Estados da região Sudeste, (São Paulo, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, 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 um
crescimento 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.
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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

Gráfico 4 - Quantidade de RSU coletado na região Sudeste
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE

Geração de RSU

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

(t/dia)

102.088

105.431

1,209

1,239

3,3 %

2,5 %

2013

2014

2013

2014

Gráfico 5 - Quantidade de RSU gerada na Região Sudeste
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE
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74.486
71.644

17.759
17.267

10.327
10.208

2013
72,30%

2014
72,60%

2013
17,40%

Aterro Sanitário

2014
17,30%

Aterro Controlado

2013
10,30%

2014
10,10%

Lixão / Vazadouro

Gráfico 6 - Destinação final de RSU na Região Sudeste (t/dia)
Fonte: Pesquisa ABRELPE

1.3 - Estado de São Paulo

Em São Paulo, a situação não difere da regional, conforme demonstram a Tabela e o
Gráfico 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
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A Tabela 3 demonstra que tanto a geração de resíduos como sua coleta são
constantes, ou seja, são proporcionais ao aumento da população. O que significa que
nem aumentou o serviço, e nem diminuiu.

Mas esse não é o caso da Destinação final dos resíduos, onde os aterros sanitários
tiveram um aumento de 10,51%, e um aumento menor de 5,48% nos lixões e
vazadouros, com tendência de queda.

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%

2011
14,8%

Aterro Sanitário

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

Gráfico 7 - Destinação Final de RSU no Estado de São Paulo (t/dia)
Fonte: Pesquisa ABRELPE
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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:
“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;
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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

do

PMGIRS/Lagoinha.
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.
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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

2,25

Geração de resíduos
(t/dia)

1,35

2,00
0,90

1,04

0,96

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 resultados:
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
(placa do
veículo)

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
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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.
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

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

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 8 - Diagrama com a gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Jambeiro

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, que são muito parecidas com que ocorre em Lagoinha:

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

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

30

PMGIRS / Lagoinha

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

 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 que 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 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.

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

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

31

PMGIRS / Lagoinha

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

2.1 - 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 dados:
 Segundo o CADERNO DE DIAGNÓSTICO - Resíduos Agrosilvopastoris II elaborado
pelo IPEA e coordenado pelo MMA, de Agosto de 2011, a produção média de RSU
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

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

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

32

PMGIRS / Lagoinha

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

Portanto, utilizando-se das percentagens na Tabela 7 extraídas da caracterização
média dos resíduos sólidos do município de Jambeiro, teremos a estimativa de geração
mensal dos diversos tipos de materiais coletados, conforme Tabela e Gráfico 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

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 9 - Diagrama com a gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha
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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.
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.
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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

Gráfico 10 - 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:

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

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

35

PMGIRS / Lagoinha

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

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.
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,
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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
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”.
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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”.
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.
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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
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,
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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.
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 drinkingav. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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water - 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
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.
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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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Gráfico 11 - 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 2 - 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).
MR = (68,88 + 7,02) - (12,43 + 21,73) = 75,90 - 34,16 = 41,74 milhões de unidades
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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:
Cemitério Municipal São Benedito
Rua Ana Rosa Ribeiro x Rua Maestro Teotônio
Cemitério Municipal Santíssimo Sacramento
Rua Santíssimo Sacramento x Rua Padre Valério Cardoso
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Praça Pedro
Alves Ferreira
2

1

Figura 3 - 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 4 - 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 estimou-se um total de 64,2
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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.
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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
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.
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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

(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

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

Caprino
Ovino
Galos, frangas, frangos e pintos

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
Total de resíduos produzidos
no Brasil em 2010

Segmento

Agrotóxicos

Lagoinha

64.647.391
ha

25.547
ha

Estimativa
mensal de
geração
1,03 t

31.266 toneladas de embalagens

Fertilizantes

2.114 unid.

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

Bovinocultura
(55% do
mercado
veterinário)

Insumos
Farmacêuticos
Veterinários

Brasil

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

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
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.
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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.
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
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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.
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.
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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 de embalsamamento
(tanatopraxia e somatoconservação);
 serviços de medicina legal;
 drogarias e farmácias inclusive as de manipulação;
 estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde;
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 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
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
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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 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.
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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 duas 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.
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.
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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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252,2
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182,9
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Gráfico 12 - 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
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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.
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 13, com o aperfeiçoamento e o
desmembramento da Tabela 9 e do Gráfico 9 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.

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

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

73

PMGIRS / Lagoinha

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

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 13 - Diagrama da gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha
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II - IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS FAVORÁVEIS PARA DISPOSIÇÃO FINAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADA
1 - Aterro sanitário atual

O aterro sanitário municipal de Lagoinha está localizado numa área de 10.614,74 m²
locada à Prefeitura de Lagoinha através de Contrato Administrativo 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 5 - Localização do aterro sanitário
Fonte: Google Earth
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Figura 6 - 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 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 7 - 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

Tabela 19 - 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.”

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

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

79

PMGIRS / Lagoinha

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

Fotos 1 - Imagem da situação atual do aterro sanitário municipal
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016

Fotos 2 - Imagem da situação atual do aterro sanitário municipal
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016
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Fotos 3 - Imagem da situação atual do aterro sanitário municipal
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016

Fotos 4 - 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.

2 - 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.

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 a seguir, e o nível do aquífero
também são fatores que dificultam qualquer tipo de iniciativa local.

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

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

82

PMGIRS / Lagoinha

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

Figura 8 - Hidrologia do município de Lagoinha
Fonte: PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO
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3 - Dados populacionais e estimativas de crescimento

De acordo com o IBGE, 2006, os motivos que ocasionaram a diminuição da população
rural dos municípios pequenos como Lagoinha são:
 Existência de propriedades rurais com áreas muito reduzidas e baixo nível de
produção e renda, política agrícola instável desestimulando a fixação do homem no
campo, maiores opções de educação e lazer nos centros urbanos,
 Maior oferta de empregos fixos nas cidades,
 Sazonalidade da agricultura gerando mão de obra flutuante e
 Crescimento inexpressivo da economia, com a estagnação do setor terciário e o
desaparecimento do setor secundário.

Esta realidade pode ser constatada no Gráfico a seguir que demonstra a tendência de
queda da população, para 4824 habitantes, numa projeção para o ano de 2030.
4850
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4833

4827

4826
4824

4823
4819

4818

4819

4818

4819 4819

4800
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Gráfico 14 - Projeção de evolução populacional
Fonte: SEADE, Projeções Populacionais, 2015

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

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

84

PMGIRS / Lagoinha

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

Neste sentido a densidade demográfica do município tende a se manter no mesmo
patamar, ou seja, aproximadamente 19 habitantes/km², desta forma o cálculo de vida
útil do novo aterro fica bastante facilitado.

Diagnóstico sobre os resíduos sólidos

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 da Ação A 76 do PROGRAMA ESPECIAL 2 - Página 350.

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 a seguir, possui
características semelhantes às de Lagoinha.
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Município

Lagoinha

Jambeiro

População

4818

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

2,25

Geração de resíduos
(t/dia)

1,35

2,00
0,90

1,04

0,96

Tabela 20 - 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
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 21 - Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha
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Gráfico 15 - Diagrama da gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha - SP

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.

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 - Critérios técnicos e legais para instalação de aterros sanitários

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
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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
facilitar a construção de células de lixo no empreendimento.
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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. Recomendam-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
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significativa capacidade volumétrica adicional gerada por recalques, que em alguns
casos podem chegar a uma ampliação na ordem de 33%.

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
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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.

Componentes operacionais

Climatologia

Para se compreender os processos que desencadeiam as precipitações na região do
Vale do Paraíba é necessário o conhecimento de vários fatores tanto de ordem estática
como dinâmica. A localização do estado de São Paulo na região intertropical leva ao
interesse de estudos, sobretudo na observação dos fenômenos pluviais e seu
relacionamento com a circulação atmosférica geral, pois são eles que ocasionam as
maiores consequências ao ambiente físico e humano (CONTI, 1975).

MONTEIRO, 1973 e NIMER, 1989 caracterizam como fatores determinantes dos
elevados níveis pluviométricos no estado de São Paulo a proximidade ao mar
associada a sua intensa urbanização que garante ao estado de uma forte concentração
de núcleos higroscópicos. No caso do Vale do Paraíba a barreira orográfica oferecida
pela Serra da Mantiqueira e a localização entre as latitudes 21° e 24°S favorece a
atuação durante a maior parte do ano das Massas Tropical Atlântica (Ta), Tropical
Continental (Tc), Polar Atlântica (Pa) e Equatorial Continental (Ec), encontrando-se o
território Paulista em faixa de transição entre as duas grandes regiões climáticas da
porção oriental da América do Sul, a meridional sempre úmida, e a do Brasil central,
que alterna períodos secos e úmidos. (MONTEIRO, 1976). A região do Vale do Paraíba
está numa faixa em que as massas de ar se revezam em rápida sucessão
estabelecendo uma encruzilhada de influências.

CONTI, 1975 caracterizou a dinâmica climática da região lesnordeste do estado de São
Paulo onde o Médio Vale do Paraíba se encontra inserido. Para o autor essa região
possui posição de abrigo e elevada frequência de calmarias. Na circulação secundária
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a massa Tropical Atlântica (Ta) aparece com relativa frequência estando associada ao
bom tempo, já a massa Tropical Continental (Tc) é assinalada raramente e não provoca
pluviosidade ou apenas quantidade insignificante.

Os fatores estáticos estão intimamente ligados às condições geográficas de sua
posição latitudinal e sua localização na borda ocidental atlântica. Essas posições lhe
conferem grande incidência de radiação solar e evaporação devido à proximidade da
superfície oceânica. Outro fator estático de grande importância para as elevadas
precipitações nessa área é a sua topografia bastante acidentada.
“Este caráter de sua topografia favorece as precipitações, uma vez que ela atua no
sentido de aumentar a turbulência do ar pela ascendência orográfica. Notadamente
durante a passagem de correntes perturbadas que em nossa área correspondem
às frentes polares e as linhas de IT (NIMER, 1989)”.

Segundo NIMER, 1989 a Serra do Mar, o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira
estão orientados, paralelamente, no sentido WSW-ENE e situadas em níveis
altimétricos tão bruscamente diferentes, que constituem um dos principais fatores
responsáveis pela desigual distribuição de chuvas nessa área. Porém devem ser
considerados os fatores dinâmicos de atuação de massas que interferem no regime
pluviométrico dessa região. Do ponto de vista da circulação normal o Vale do Paraíba
permanece a maior parte do ano sob o domínio da massa Tropical Atlântica que é
frequentemente perturbada pela circulação meridiana dos anticiclones móveis de
origem polar.

A FPA tem sua atuação bem mais frequente no verão sendo a responsável pelas
abundantes precipitações na região sudeste do Brasil e pelos aguaceiros de grande
concentração/hora que nesta época do ano ocorrem com certa frequência nas áreas
serranas e proximidades. As massas de Ar atuantes no estado de São Paulo são as
descritas na Tabela 22 e na Figura 9, no entanto, a intensidade da atuação dessas
massas sobre o estado varia durante o ano.
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Massa de Ar

Características

Regiões de Origem

Equatorial Atlântica
(mEa)

Quente e úmida

Zona dos Alísios de SE do anticiclone do
Atlântico Sul

Equatorial Continental
(mEc)

Quente e seca

Zona aquecida e caracterizada pela
presença de florestas e savanas

Equatorial Pacífica
(mEp)

Quente e úmida

Zona dos Alísios de SE do anticiclone do
Pacífico Sul

Equatorial Norte
(mEn)

Quente e úmida

Zona dos Alísios de NE do anticiclone do
Atlântico Norte

Tropical Atlântica
(mTa)

Quente e úmida

Forma se na região marítima quente do
Atlântico Sul

Tropical Continental
(mTc)

Quente e seca

Zona baixa quente e árida a leste dos Andes
e ao sul do trópico

Antártica
(mA)

Fria e seca

Região polar de superfície gelada

Polar Atlântica
(mPa)

Fria e úmida

Zona subantártica
(transição entre o polar e o tropical)

Polar Pacífica
(mPp)

Fria e úmida

Zona subantártica
(transição entre o polar e o tropical)

Tabela 22 - Massas de ar atuantes no estado de São Paulo
Fonte: Nimer, 1989

CONTI, 1975 em seu trabalho sobre a circulação secundária e os seus efeitos na
gênese das chuvas na região lés-nordeste do estado de São Paulo destaca que essa
região apresenta uma morfologia movimentada, formada pelos alinhamentos mais
significativos de nosso território que são a Serra do Mar e Mantiqueira e que essa área
se encontra numa posição transicional onde os sistemas atmosféricos alternam-se com
grande mobilidade.

Na Figura a seguir, podemos observar que durante o verão as massas de ar revezam
bastante suas atuações no estado de São Paulo. Os choques entre essas massas (Ec,
Pa, Tc, Ta e Ea) provocam as chuvas torrenciais características desse período. Já no
inverno a atuação das massas polares se acentua diminuindo a atuação das massas
equatoriais. Nesse período diminui a instabilidade climática (frentes) e o volume de
chuvas.
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O paralelismo das escarpas da Serra do Mar e Mantiqueira opondo-se frontalmente a
direção dos ventos das correntes de circulação atmosférica perturbada, que é
representada, sobretudo pelas descontinuidades polares, exerce uma sensível
influência já que as precipitações pluviométricas crescem na proporção direta da
altitude.

Janeiro

Julho

Figura 9 - Atuação das massas de no Estado de São Paulo
Fonte: MONTEIRO, 2000

Nas latitudes baixas (Zona Tropical), o traço mais marcante do ritmo do clima é definido
por duas estações: a chuvosa e a seca. Pela sua posição latitudinal (cortada pelo
trópico) e em relação aos sistemas de circulação atmosférica (situadas sob a trajetória
preferida pelas correntes perturbadas de origem polar), a distinção entre as
temperaturas máximas diárias registradas no verão e as mínimas no inverno é um fato
climático que não se deve desprezar.

No vale do Paraíba ocorre uma concentração das chuvas no semestre de verão. Para a
maioria dos postos levantados o semestre mais chuvoso compreende os meses de
outubro a março. O acúmulo das chuvas nesses meses alcança totais muito superiores
aos acumulados nos outros seis meses do ano. Segundo CONTI, 1989 esta
concentração pluviométrica no semestre chuvoso (outubro a março) decorre mais do
fato de serem mais copiosas as chuvas nesta época do ano do que de sua frequência.
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Gráfico 16 - Distribuição das chuvas no Vale do Paraíba conforme os meses do ano

O clima da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul é caracterizado como subtropical
quente, com temperatura média anual oscilando entre 18ºC e 24ºC. As máximas
precipitações ocorrem nas cabeceiras mineiras da bacia e nos pontos mais altos das
serras do Mar e Mantiqueira, chegando a valores de 2250 mm/ano. O período de verão
é caracterizado como chuvoso com precipitação acumulada entre 200 e 250 mm/mês
nos meses com máxima precipitação (dezembro e janeiro). No inverno, o intervalo
entre os meses de maio a agosto corresponde ao período mais seco, com precipitação
acumulada inferior a 50 mm/mês.

O clima de Lagoinha é um clima de transição entre Tropical de Altitude Cwb - Clima
subtropical de altitude, com inverno seco e verão ameno. A temperatura média do mês
mais quente é inferior a 22ºC. Predomina, nas Serras do Mar, da Cantareira, da
Mantiqueira e da Bocaina, no Estado de São Paulo (VENTURA, 1964). Em Minas
Gerais, ocorre nas regiões de altitude mais elevadas das serras da Canastra,
Espinhaço e Mantiqueira, numa pequena área à volta de Araguari e noutra ao sul de
Carmo do Paranaíba (ANTUNES, 1986). Ocorre, ainda, na Serra dos Órgãos, no Rio
de Janeiro; na região serrana do Espírito Santo, e nas serras e chapadas do Distrito
Federal e sul de Goiás (GOLFARI et al., 1978) e Subtropical Cfb descrito também
como Temperado Marítimo Cfb - Clima temperado, com verão ameno. Chuvas
uniformemente distribuídas, sem estação seca e a temperatura média do mês mais
quente não chega a 22ºC. Precipitação de 1100 a 2000 mm. Geadas severas e
frequentes, num período médio de ocorrência de dez a 25 dias anualmente.
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Esse tipo de clima predomina no planalto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, na região de Campos do Jordão, no Estado de São Paulo (VENTURA, 1964),
na região da Serra do Itatiaia, no Rio de Janeiro, e no altiplano do Morro do Chapéu, na
Bahia (MELLO, 1973).

Ou seja, apesar de o índice pluviométrico cair bastante entre o verão e o inverno, a
umidade e a precipitação no mês mais seco, junho, está em torno de 60 mm. Enquanto
em São Paulo a precipitação decai a 44 mm em julho, em Lagoinha a precipitação
ascende e chega até 63,6 mm no mesmo mês. A temperatura média máxima no mês
mais quente (fevereiro) é de 24,6ºC e a média mínima no mês mais quente é de 17ºC.
Tem uma temperatura média de 20,8ºC no mês mais quente (fevereiro) e de 13,6ºC no
mês mais frio (julho).

Geologia

A Bacia de Taubaté é uma unidade geotectônica embutida no complexo cristalino précambriano do leste paulista, tem comprimento de 173 km e largura de 20 km (HASSUI,
1978). A bacia sedimentar de Taubaté esta localizada no Vale do Paraíba entre as
bacias de São Paulo e Rezende. A bacia é assimétrica, possui forma de semigraben
basculada para direção NW, ocasionalmente afetada por fenômenos de silicificação
anteriores a sedimentação e atividade tectônica sin e pós sedimentar com sedimentos
basculados e afetados por falhas (MELLO et. al, 1983).

O embasamento da bacia de Taubaté é representado por rochas cristalinas précambrianas polideformadas, com estruturas complexas de direção E-NE no cambro
ordoviciano e também juntas subverticais de origem tardia no ciclo Brasiliano (MELLO,
et al. 1985). A Bacia de Taubaté possui uma fácie sedimentar de idade terciária
predominantemente lacustre com argilas verdes (esmectitas), chamada formação
Tremembé. Os depósitos paleogenos de sistema fluvial anastomosado existente
recebem a denominação de formação Caçapava (MELLO, et al. 1985). Segundo
HASSUI, 1978 a bacia de Taubaté se constituiu sobre o bloco Paraíba do Sul,
delimitado pelas falhas transcorrentes antigas do Buquira e do Alto da Fartura, as quais
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juntamente com a do Retiro sofreram reativação no terciário. Com caráter normal e
simultaneamente, numerosas falhas ou zonas de falhas normais subparalelas se
constituíram, segmentando o bloco e possibilitando a formação do graben que alojou a
sedimentação terciária representada por uma sequência sedimentar fluvio lacustrina
que é o grupo Taubaté.

A Serra do Mar teve sua origem relacionada a um soerguimento entre o Cretáceo
Superior e o Terciário em evento tectônico paralelo a costa, com flexuras monoclinais e
falhamentos, que desde então, vêm recuando sob a ação da erosão (ALMEIDA, 1964).
Possui

depósitos

quaternários

elúvio-colúvionares

de

natureza

areno-argilosa

associadas às encostas, ou seja, as Suítes Graníticas das fácies Cantareira e ao
Complexo Costeiro formado por rochas granítico-gnáissicas. Nessa região, as
descontinuidades como juntas e falhas antigas, servem para a infiltração da água e
desenvolvimento de profundos mantos de alteração.

Devido a sua localização em ambiente intraplaca, esta região também está sujeita a um
tectonismo ativo (neotectônica), ou seja, a constantes movimentos distencionais e de
subsidência (MORALES, 2006). Esses movimentos submetem os solos a novas
condições ambientais retirando-os de seu estágio de equilíbrio dinâmico.

Essa neotectônica pode atuar como agravante de eventos de movimentos de massa.
Apresenta um conjunto de rochas pré-cambrianas com diferentes resistências (granitos,
gnaisses e xistos), fortemente estruturadas ou não. Segundo DE MARTONNE, 1943, a
diferenciação do relevo e solo pode ser atribuída no Brasil Tropical Atlântico a uma
desigual resistência das rochas cristalinas. A própria série Arqueana que forma as
Serras do Mar e Mantiqueira, não são um todo homogêneo e possuem frequentemente
granitos menos resistentes do que os gnaisses.

A

diferença

na

constituição

mineral

dessas

rochas

determina

diferentes

suscetibilidades ao intemperismo físico. As rochas melanocráticas aquecem mais
lentamente e retém o calor, liberando-o mais lentamente, portanto, mantendo uma
temperatura mais constante, e essa atividade química mais constante origina mantos
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de alteração mais profundos. Já as rochas leucocráticas esquentam e esfriam
alternadamente, conduzindo a maior regolitização e meteorização física.

O embasamento da bacia é representado por rochas cristalinas pré-cambrianas
polideformadas com estruturas complexas. No oligoceno com a ocorrência mais
intensa de falhas E-NE ocorre um barramento da drenagem de caráter subsequente
levando a formação de um paleolago nos compartimentos internos da bacia com a
sedimentação da formação Tremembé. Após o preenchimento do lago ocorre a
transição para o sistema deposicional fluvial anastomosado representado pela
formação Caçapava (MELLO et. al, 1983).

A região do Vale do Paraíba devido a sua localização entre as capitais de São Paulo e
Rio de Janeiro consiste numa área de grande desenvolvimento tanto tecnológico
quanto industrial. Esse processo foi iniciado na década de 1950 com a instalação das
primeiras indústrias nessa região, do Centro Técnico de Aeronáutica - CTA e a
construção da Rodovia Dutra. Atualmente o Vale do Paraíba possui grande diversidade
de indústrias como metalúrgicas, mecânicas, químicas, alimentação e vestuário
agrupados muitas delas as margens da Rodovia Dutra.

O setor agropecuário também é expressivo, com a pecuária constituindo se na
atividade mais importante do meio rural encontrando se distribuída por toda a bacia. As
pastagens, campos e áreas de reflorestamento ocupam grande parte do Vale do
Paraíba mais de 60% da área. As áreas urbanizadas ocupam 3%, como pode ser
observado na Tabela a seguir.
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Uso do Solo

%

Matas

17,94

Capoeiras

13,89

Campo natural de altitude
Reflorestamento
Campo de pastagem

0,67
5,16
55,24

Agricultura

0,37

Agricultura de várzea

1,10

Área de mineração

0,22

Área com solo exposto

0,17

Áreas inundavel

0,11

Área urbanizada

3,00

Afloramento rochoso

0,09

Rio se Lagos

0,60

Reservatórios

1,45

Total

100,00

Tabela 23 - Uso do Solo na Bacia do Paraíba do Sul
Fonte: Governo Estado de São Paulo, 1999

A cobertura vegetal natural hoje existente na bacia do Paraíba do Sul é composta pelas
seguintes formações e percentuais de ocorrência:
 Matas, as quais representam 17,94% do trecho da bacia com as formações vegetais
de floresta ombrófila densa, floresta estacional semicidual e mata de várzea;
 Campo natural de altitude que constitui vegetação graminóide intercalada por
pequenos arbustos encontrada nas altitudes superiores a 1500 m. Pode ser
encontrada nos altos da Serra da Mantiqueira e Bocaina correspondendo a 0,67%
do trecho estudado;
 Capoeiras, que representam formações vegetais alteradas com estágios médios e
avançados de regeneração, caracterizando ecossistemas menos ricos em espécies,
distribuídos em todas as áreas da bacia, principalmente ao longo de pastagens e no
entorno das matas ciliares, com uma abrangência de 13,89%.

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

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

100

PMGIRS / Lagoinha

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

Caracterização dos solos no Vale do Paraíba

Classe 1 - Latossolos Vermelhos (LV); Latossolos Vermelhos - Amarelos (LVA)

Estes solos são encontrados no Paleovale do Paraíba do Sul nas áreas mais baixas
das vertentes das Serras da Mantiqueira e do Mar compreendendo boa parte dos
municípios localizados no Vale do Paraíba em regiões com relevos que vão de
suavemente ondulado a ondulado em altitudes que variam entre 500 e 1000 m, o que
favorece a infiltração da água nesses solos e sua evolução. São derivados
preferencialmente de rochas como granitos e gnaisses e possuem uma transição entre
os horizontes gradual ou difusa o que os torna menos erodíveis a ação erosiva das
chuvas.

Classe 2 - Argissolos Vermelhos - Amarelos (PVA)

Os PVA são encontrados principalmente nos municípios de Taubaté, Jambeiro e
Redenção da Serra na Zona Pré Montana numa região de relevos ondulados a
fortemente ondulados a níveis topográficos que variam de 750 a 1300 m,
desenvolvidos de materiais derivados de granitos, gnaisses e xistos. São classificados
como solos bastante evoluídos com concentração de argila em profundidade, menos
erodíveis que os argissolos vermelhos, pois apresentam relação textural entre os
horizontes A e E, já que no geral, a erodibilidade é exacerbada nos solos que
apresentam mudança textural abrupta (IAC, 1999). No entanto os altos índices de
precipitações (1000 a 1300 mm) aliados ao solo descoberto, devido o desmatamento
nessa região, podem ocasionar processos erosivos acentuados.

Classe 3 - Cambissolos Háplicos (CH); Cambissolos Húmicos (CX)
Os solos CH’s e CX’s compreendem boa parte das áreas da Zona Montana (Serras do
Mar e Mantiqueira, Serra do Quebra Cangalhas e Bocaina) em áreas de terrenos
bastante acidentados que variam de fortemente ondulado a escarpado, a níveis
topográficos superiores a 1000 m. Estão associados a suítes graníticas e por serem
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pouco evoluídos apresentam significativos teores de minerais primários facilmente
intemperizáveis (IAC, 1999). São solos muito erodíveis. Os CX’s especificamente estão
localizados no Planalto de Campos de Jordão na Serra da Mantiqueira região que
devido às altitudes que se aproximam de 2000 m possui um clima com baixas
temperaturas em boa parte do ano permitindo a formação do horizonte húmico nesse
solo.

Classe 4 - Gleissolos Melânicos (GM)

De acordo com o Mapa Pedológico do IAC as áreas da Bacia Sedimentar de Taubaté
desde Jacareí até Cachoeira Paulista acompanhando o Vale recente do Paraíba do Sul
foram classificadas como de Gleissolos (Húmicos e Hidromórficos Cinzentos) devido ao
fato dessa área estar associada a áreas de aluviões (depósitos de calhas e terraços)
com relevo de plano até suavemente ondulada, a níveis topográficos entre 400 e 500 m.
Possui uma drenagem insuficiente ou imperfeita acentuada nos períodos de chuva com
o constante encharcamento das áreas de várzea.

Classe 5 - Espodossolos (E)

Os espodossolos classificados pelo IAC, 1999 se localizam fundamentalmente no
Litoral Paulista, que coincide possivelmente com a antiga situação do mar em bacias e
estuários. São observadas três áreas de ocorrência uma delas encontra-se em São
Sebastião. Desta forma este ponto é muito interessante para o estudo de sua gênese,
observar e pesquisar sobre aspectos de datações com 14C, 13C, 12C e estudos
palinológicos.
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Figura 10 - Mapa de Solos Simplificado do Vale do Paraíba do Sul
Fonte: Mapa Pedológico IAC, 1999

Geomorfologia

O Rio Paraíba do Sul nasce na confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga na Serra da
Bocaina se dirigindo para SW até o cotovelo de Guararema na soleira que separa as
bacias de Taubaté e São Paulo onde muda bruscamente seu curso voltando se para
NE atravessando todo o Vale do Paraíba nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro
onde irá desaguar no oceano Atlântico. Segundo AB’SABER, 1966, o médio vale do
Paraíba pode ser dividido em médio Vale Superior e inferior.

O médio Vale Superior é caracterizado pela presença de uma faixa sedimentar
alongada que acompanha o Rio com morros recortados moldurando essa bacia onde
sobressaem alguns alinhamentos como a Serra de Quebra Cangalha.

Já o trecho inferior corresponde a mais desenvolvida zona de morros com a influência
estrutural mais aparente nessa parte do vale.
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“A transição do trecho superior para o inferior da-se pela sucessão dos
morros da zona soleira, extensa de uns quarenta quilômetros, enraizada ao
sul do planalto da Bocaina e ao norte no maciço sienítico do Itatiaia e seu
prolongamento, a Serra de Queluz (AB’SABER, p.75)”.

O Vale do Paraíba do Sul esta inserido nas províncias do Planalto Atlântico e Província
Costeira incluindo o planalto de Paraitinga, planalto da Bocaina, Médio Vale do Paraíba,
Serra da Mantiqueira, Serra do Mar e Baixadas Litorâneas. A dutovia Campinas - Rio
de Janeiro atravessa de São José dos Campos a Guaratinguetá preferencialmente
planícies aluviais, relevos colinosos como tabuleiros e colinas amplas e colinas
pequenas com espigões locais. Após o município de Guaratinguetá inicia-se um relevo
de mares de morros (IPT, 1981).

Relevo
A “Serra da Mantiqueira” tem seu nome originado do “Amantikir” e, seu significado é
“montanha que chora”. Trata-se de uma formação geológica datada da era
Arquezônica que compreende um maciço rochoso possuindo grandes áreas de terras
altas, entre 1000 e quase 3000 m de altitude, que se estende ao longo dos Estados de
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Na “Serra da Mantiqueira” áreas de
preservação ambiental existem diversas unidades de conservação e preservação tais
como a “Área de Preservação Ambiental Serra da Mantiqueira”, que se divide entre os
três Estados; “Parque Nacional de Itatiaia”, dividido entre os Estados de Minas Gerais e
Rio de Janeiro; e os Parques Nacionais “Serra do Brigadeiro” e “Serra do Papagaio”,
respectivamente nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. 10% da Serra é
circunscrita nas terras fluminenses, onde exatamente se localiza o parque, 30% da
Serra está localizada no Estado de São Paulo, mais precisamente nas regiões do Vale
do Paraíba Paulista, Região Serrana da Mantiqueira e Região Bragantina e, 60% está
localizada no Estado de Minas Gerais.

Sua formação se inicia no município de Barbacena (MG) e de lá se inclina para o
Sudeste até chegar ao Estado do Rio de Janeiro e posteriormente ao Estado de São
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Paulo, onde se torna uma divisa natural entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo,
até às imediações de Joanópolis (SP) e Extrema (MG) e, por fim esta termina na
cidade de Bragança Paulista na Região Bragantina do Estado de São Paulo.

A Capital mais próxima da Serra da Mantiqueira é São Paulo, justamente por estar a 90
km da primeira cidade situada na Serra da Mantiqueira, Bragança Paulista; a segunda
é Belo Horizonte que dista 170 km de Barbacena, onde a Serra se inicia e por último a
cidade do Rio de janeiro que se localiza a 198 km da cidade de Visconde de Mauá,
distrito do município de Resende e que se situa na Serra da Mantiqueira. Localização
do ponto de vista do Vale do Paraíba, e extensão: O maciço da Serra da Mantiqueira
possui aproximadamente 500 km² de extensão e se inicia próximo à cidade paulista de
Bragança Paulista e segue para o leste delineando as divisas dos três Estados
brasileiros até à região do Parque Nacional de Itatiaia onde adentra no Estado de
Minas Gerais até a cidade de Barbacena. A partir daí, uma continuação pode ser
considerada, pois a mesma desvia para o norte até a Serra do Brigadeiro, no leste de
Minas Gerais, chegando a aproximar-se do Parque Nacional do Caparaó.
Seu ponto culminante é a “Pedra da Mina” com seus 2798 m de altitude, na divisa dos
Estados de Minas Gerais e São Paulo e seu ponto de transposição mais baixo é a
Garganta do Embaú por onde passaram os Bandeirantes durantes suas incursões pelo
interior do Brasil. Região de muitas nascentes: O nome “Mantiqueira” se origina de uma
transcrição do tupi para Montanha que chora, devido à grande quantidade de
nascentes, cachoeiras, riachos vistos em suas encostas.

O nome dá uma ideia da importância da Serra como fonte de água potável, formação
de rios que abastecem um grande número de cidades do sudeste do Brasil. Seus
riachos formam o Rio Jaguary, responsável pelo abastecimento da região norte do
Grande Rio de Janeiro, o Rio Paraíba do Sul que corta a região do Vale do Paraíba de
ponta a ponta, uma das regiões mais desenvolvidas industrial e socialmente do Brasil e
que se situa entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o Rio Grande que é parte
integrante do maior complexo hidroelétrico do país. Nos planaltos ao norte da Serra da
Mantiqueira que adentram no território do Estado de Minas Gerais estão localizadas as
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fontes de águas minerais de Caxambu e São Lourenço, Passa-Quatro, Pouso Alto e
Poços de Caldas. Em sua face sul temos as fontes de Água de Prata, localizadas na
Serra do Cervo, em sua grande parte e Resende e Itatiaia.
A “Serra da Mantiqueira” e o Ouro das Minas Gerais: A Serra da Mantiqueira fecha a
sua cadeia nos últimos contrafortes do Ouro Branco, no centro do Estado de Minas
Gerais. Principia na Serra do Espinhaço, a chamada Serra Geral ou Serra de Minas e
se estende no sentido de Sul a Norte até além da Bahia. Seu sistema assume para ao
norte os toponômios dos lugares por onde passa: Serra do Ouro Preto, do Batatal, da
Capanema, do Ouro Fino, do Gongo Soco, do Garimpo, da Maluca, do Cipó da Pedra
Redonda, ao pé da qual nasce o Rio Jequitinhonha.

Um de seus contrafortes é a Serra da Caraça, em curva quase perfeita, uma das
maiores eminências da Serra Geral, o ponto mais elevado de sua espinha dorsal. Os
Picos do Sol e do Carapuça, frequentemente cobertos por densa névoa, altaneiros,
erguem-se a 2100 m de altitude, o primeiro e a 1955 m, o segundo. A região da Serra
da Mantiqueira tem altitudes médias de 1200 a 2800 m.

A Serra da Mantiqueira, na época da colonização colonial, no ciclo da exploração do
ouro e das pedras preciosas, foi o caminho dos desbravadores na sua busca desses
minerais, cujas maiores jazidas se encontravam no território das Minas Gerais.
Caminhos foram abertos, tropeiros carregando em suas mulas serra abaixo rumo a
Paraty, porto de embarque do ouro e das pedras preciosas. Um desses caminhos que
maior afluência de tráfego mereceu e o mais conhecido é a “Estrada Real” que liga
Minas Gerais, ao Vale do Paraíba e daí a Paraty já no Litoral do Estado do Rio de
Janeiro. Tem dois caminhos o velho que liga Ouro Preto (MG) a Paraty (RJ) e o novo
que liga Ouro Preto ao Rio de Janeiro.

A Estrada Real corta 177 municípios nos três Estados, sendo 162 no Estado de Minas
Gerais, Oito no Estado do Rio de Janeiro e Sete no Estado de São Paulo.
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Complexo Serra do Mar / Mantiqueira

A Serra da Mantiqueira abrange extensas áreas das terras altas da região Sudeste do
Brasil, na divisa entre os Estados de São Paulo e Minas gerais, ao Sul do vale do Rio
Grande. O relevo apresenta escarpas que se elevam acima dos mil metros, nas Serras
do Quebra-Cangalhas e Pedra Selada, até atingirem o maciço de Itatiaia, na junção
dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; aí se encontra o Pico das
Agulhas Negras, com 2787 m de altitude, o segundo maior pico da região. Há pouco se
descobriu que o 4º maior pico do Brasil não mais eram as Agulhas Negras e sim a
Pedra da Mina, na Serra Fina, entre Passa Quatro (MG) e Queluz (SP). Apenas 27 m
mais alto, a Pedra da Mina agora promete ser o grande atrativo turístico destas duas
cidades, que assim, querem lucrar com os louros de terem em seu território o pico mais
alto do Sudeste Brasileiros.

No quadrilátero Ferrífero, no centro de Minas Gerais, a Serra da Mantiqueira se eleva e
forma a chamada Zona Metalúrgica, importante pela mineração desde o século XVIII.
Aí são explorados ouro, ferro, manganês, em Conselheiro Lafaiete (MG) e em Vazante
(MG) se explora o diamante e o zinco.

A Serra da Mantiqueira é formada de rochas metamórficas, como mica xistos,
quartzitos, gnaisse xistosos, itabiritos e hematita. Essas rochas, de idade proterozôica,
foram muito perturbadas por falhas, dobramentos e processos de mineralização. Daí
sua tradicional relevância econômica. Formação da Serra da Mantiqueira Não se pode
falar sobre o surgimento da Serra da Mantiqueira sem mencionar a Serra do Mar e
outros sistemas geológicos. Como fazemos parte de uma grande massa de terra
(América do Sul) todo o movimento geológico ocorrido no lado Oriental do Continente
(Atlântico) certamente afetou seu lado Ocidental (Pacífico) e vice-versa.

Por tanto, cabe a nós analisar todo um complexo sistema datado em milhões de anos,
desde nossa separação do continente africano até à formação do que hoje
conhecemos. A placa continental que iria constituir a América do Sul, até então parte
do “Supercontinente de Gondwana”, começou a se separar da placa africana devido ao
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crescimento do assoalho oceânico. A região onde houve a separação tornou-se então
palco de grandes movimentações de blocos rochosos da crosta, originando vales
profundos, derrames vulcânicos, compressões e fraturas. Os mares antigos invadiram
as áreas mais baixas recém-formadas, inicialmente criando extensos canais e braços
de mar, para mais tarde se unirem numa única grande massa de água, o atual Oceano
Atlântico. A placa sul-americana, deslocando-se para oeste, deparou-se com outra
placa, a de Nazca, situada no fundo do Oceano Pacífico e com o movimento em
sentido contrário. Essa dinâmica originou a formação da Cadeia Andina ao longo de
toda a costa Pacífica, e causou um levantamento da costa Atlântica, onde se situa o
Litoral Brasileiro.

As Serras do Mar e da Mantiqueira, por sua vez, foram formadas por grandes
falhamentos iniciados possivelmente no período Cretáceo, alternados por episódios
isolados de vulcanismo. Os falhamentos atingiram a plataforma continental, causando,
em algumas regiões, deslocamentos verticais que dariam origem às escarpas das
montanhas costeiras que vão do Espírito Santo a Santa Catarina. É nessa região que a
Mata Atlântica se encontra mais preservada, protegida pela topografia acidentada e por
algumas das maiores altitudes do país. Ao longo da costa, do Rio de Janeiro ao Pará,
se formariam os grandes tabuleiros; grandes extensões de planaltos que terminam
junto às praias em falésias abruptas, às vezes com mais de 20 m de altura. A parte
mais expressiva da Mata Atlântica do Nordeste viceja sobre esses tabuleiros.

Há cerca de 80 milhões de anos, o movimento de ascensão da costa brasileira,
começou a expor rochas muito antigas, até então soterradas por outras mais recentes
e por sedimentos. Nas regiões sudeste e sul afloraram rochas cristalinas de idade précambriana superior a 600 milhões de anos, dando inicio ao levantamento daquilo que
viria a ser o sistema “Serra do Mar - Mantiqueira”. Exposta a extensa erosão e em
continuo processo de soerguimento, essas rochas muito rígidas foram trabalhadas
durante os milhões de anos seguintes, sofrendo grandes fraturas ao longo de extensas
linhas de fraqueza.
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Inicialmente originaram-se, no Estado de São Paulo, dois grandes blocos. Um mais
próximo ao mar, situado ao norte e outro mais afastado do litoral, ao sul. Blocos
menores resultantes de muitas outras fraturas surgiram, formando serras costeiras,
morros isolados e ilhas como a do Cardoso e a Alcatrazes. Entre Iguape e Paranaguá
surgiu um golfo primitivo amplo e profundo, limitado pelas serras mais recuadas e suas
ramificações costeiras, salpicado de ilhas montanhosas.

Desse modo originou-se a Serra do Mar, com suas magníficas escarpas. Assim,
acredita-se se formou as nossas serras costeiras, a partir de movimentos tectônicos e,
consequentemente, vulcânicos, além da erosão de milhares e milhares de anos
(chuvas, ventos, geadas, desmoronamentos, desmatamentos, incêndios, ação do
homem, etc.).

Em conjunto, a Serra da Mantiqueira forma o segundo degrau do Planalto Brasileiro.
Sua extensão tem sido dada como englobando a área que vai do Planalto de Caldas
até o Caparão, ora como situada entre Bragança Paulista e Juiz de Fora ora localizada
no Norte da Cidade de São Paulo até às proximidades de Barbacena. Caracteriza-se
por uma imponente escarpa voltada para o Vale do Paraíba, cujos desníveis excedem
a 2000 m.

Seu trecho mais continuo e agressivo é aquele que forma a escarpa situada ao longo
do médio Paraíba. A Mantiqueira é recortada por vales profundos, de perfis
escalonados, exibindo quase sempre lombadas e patamares a meia encosta, como
observou DOMINGUES, 1963. Esta região foi alçada à altitude atual por movimentos
epirogenéticos que deram origem a um sistema de falhas na direção ENE-WSW,
exatamente como aconteceu à Serra do Mar, (FREITAS, cif). Os rios adaptaram-se à
direção geral das falhas e fraturas, erodindo as rochas menos resistentes,
atravessando os leitos rochosos mais compactos por meio de gargantas apertadas
como se observa no Rio Preto, próximo a Bocaina de Minas e Jacutinga.

Na Mantiqueira, as rochas intrusivas formam um enorme bloco montanhoso, o maciço
de Itatiaia que, com seu ponto culminante, as Agulhas Negras, atingem 2787 m de
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altitude, merecendo um estudo à parte do Sudeste Brasileiro. É o maciço de Itatiaia
formado por diversas rochas alcalinas, entre as quais se distinguem os foiaítos,
porfinitos, fonolitos, tinguaitos e aplitos nefelino-sieníticos. Juntamente com as
intrusões ocorridas na Serra Negra e na Serra de Queluz, o maciço do Itatiaia forma
em área o segundo conjunto de rochas nefelínicas do planeta.

Estrutura esquemática dos blocos falhados e basculhados do Planalto Sul e das
Escarpas do Sudeste

Esta alta superfície, bem como a do Itatiaia, foi considerada como remanescente da
“superfície de campos”. A descida da Alta superfície de Campos do Jordão para o Vale
do Paraíba é íngreme, como observou (RUELLAN, op.cit. 1951), apresentando
patamares que talvez correspondam a antigos níveis de erosão interrompidos por
falhas.

No nordeste de Itatiaia o escarpamento da serra torna-se menos nítido e elevado, não
só encontrando mais cumes imponentes como os situados entre Campos do Jordão e
Itatiaia. As cristas arredondadas raramente atingem 1500 m e são dominadas por
paredões abruptos. As ondulações tornam-se cada vez mais nítidas atingirem a parte
meridional do Caparaó. Esse maciço constitui um ressurgimento da Mantiqueira, sendo
que seu pico culminante, e mesmo de todo o Sudeste, é o da Bandeira com 2890 m de
altitude.

O maciço de Caparão possui dois níveis; um de 900 m, e um alto planalto elevado é,
para Freitas, um antigo pene plano levantado tectonicamente. Para GUERRA, 1960 “o
escarpamento do Caparão consiste em genuíno acidente tectônico que levantou
epirogeneticamente o bloco” (ap. GUERRA, cit). Para Porto Domingues os paredões
quase verticais para o sul, sudeste e nordeste talvez correspondam à borda falhada ou
violentamente flexurada. Esta área foi considerada como pertencente a “superfície de
campos” de MARTONNE, 1943-1944, ou a “superfície sul-americana” de KING, 1956.
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O modelo do alto do maciço do Itatiaia oferece aspectos particulares em que ressaltam
os sulcos e canduras dos relevos elevados, as encostas encontram-se semeadas de
blocos rochosos e nas depressões úmidas encontram-se as turfeiras. Para explicar a
gênese do relevo do Itatiaia, DE MARTONNE relacionou-o à erosão glaciária que teria
dado origem aos sulcos que esculpem as Agulhas Negras e os grandes vales
suspensos, característicos dos rios desta região. Este raciocínio foi sugerido pela
existência de superfície sem manto de decomposição e explicariam as cabeceiras dos
rios observados na vertente voltada para o Estado de Minas Gerais.
Outros estudiosos também procuram interpretar a morfologia do Itatiaia. AB’SABER,
1956, relacionou-a com circos glaciários interligados a nichos de glaciações, que
seriam responsáveis pelas formas de vales ai encontrados; DOMINGUES, 1963
explica-a por processos morfogenéticos periglaciários de altitude. Porém, modelados
de sulcos e caneluras seriam encontrados também em situações diferentes, como por
exemplo, na Ilha de São Sebastião, onde afloramentos de rochas nefelínicas repetem a
paisagem do Itatiaia, e não podem ser explicados por clima de temperatura mais baixa.

Na região de Campos do Jordão, a Mantiqueira apresenta traços mais peculiares, tanto
em relação ao relevo quanto à paisagem botânica. Trata-se de um largo bloco de
grandes ondulações maciças, situadas entre 1700 e 2000 m de altitude. Constitui o
corpo principal da Mantiqueira, ligeiramente basculado para o Norte e Nordeste e
festonado pelas cabeceiras dos pequenos cursos d’água pertencentes à drenagem dos
rios Buquira, Jaguari e Sapucaí - Mirim adaptados à direção geral dos gnaisses
regionais. São vales maduros, dominados por elevações de encostas suaves e
vegetação de campos (cf. AB’SABER, cif).

O Planalto Sul de Minas

Para o interior, após transpor-se a Serra da Mantiqueira, encontramos o planalto Sul ou
a superfície do alto rio Grande que se alonga para o Norte até as cabeceiras do rio São
Francisco e descamba para Oeste, onde é recoberto pelos sedimentos da Bacia do
Paraná.
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Hidrologia - Bacia hidrográfica do Rio Paraíba

A bacia do Rio Paraíba do Sul se estende por territórios pertencentes a três Estados da
região Sudeste; São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde se situa sua foz. A
parte paulista da bacia está localizada entre as coordenadas 22º 24’ e 23º 39’ de
latitude sul e 44º 10’ e 46º 26’ de longitude oeste, abrangendo uma área de drenagem
de 13.605 km². O Rio Paraíba do Sul é formado pela confluência dos Rios Paraitinga e
Paraibuna, onde se faz sua nascente, cujos rios têm seus cursos orientados na direção
Sudeste, ao longo dos contrafortes inferiores da Serra do Mar.

Após essa confluência, e já denominado Rio Paraíba do Sul, continua seu curso para
Oeste, até às proximidades de Guararema, no Vale do Paraíba, onde é barrado pela
Serra da Mantiqueira, que o obriga a inverter completamente o rumo do seu curso
natural, passando então a correr para Nordeste e depois, para Leste, banhando todo o
Vale do Paraíba, adentrando no Estado do Rio de Janeiro até atingir sua foz na cidade
de Pontal de Atafonas, no Norte do Rio de Janeiro, onde encontra o Oceano Atlântico.
Seus principais afluentes, no trecho paulista da bacia são os Rios Jaguari e Buquira.

Rio Paraíba do Sul

O Rio Paraíba do Sul é um rio brasileiro que banha os Estados de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, nasce das confluências dos Rios Paraitinga e Paraibuna, na
Serra da Bocaina, a uma altitude de 1800 m acima do nível do mar, no Vale do Paraíba
no Estado de São Paulo. Percorre um pequeno trecho do sudeste do Estado de Minas
Gerais, fazendo a divisa natural deste com o Estado do Rio de Janeiro, atravessa
grande parte deste último e tem sua foz em Atafonas, distrito de São João da Barra,
desaguando no oceano Atlântico. Seu curso é desenvolvido entre as Serra da
Mantiqueira e do Mar e o seu percurso total é de aproximadamente 1120 km, no
sentido oeste para leste.

Os principais afluentes do Rio Paraíba do Sul são os Rios Jaguari, Buquira, Paraibuna,
Piabanha, o Pomba e o Muriaé. Estes dois últimos são os seus maiores afluentes e
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deságuam a 140 e a 50 km da foz, respectivamente. A Bacia do Rio Paraíba do Sul
tem uma área de 56.500 km², abrangendo não só as regiões do Vale do Paraíba
Paulista e Fluminense e grande parte da Zona da Mata Mineira. Trata-se de território
quase completamente antrópico com a Mata Atlântica original restrita a parques e
reservas florestais.

O próprio Rio Paraíba do Sul tem seu curso marcado por sucessivas represas,
destinadas à provisão de água e à geração de energia elétrica para as populações da
bacia hidrográfica como também para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Em
razão dessas atividades e da falta de tratamento dos esgotos domésticos e industriais
o Rio Paraíba do Sul, encontra-se num estado ecológico muito critico, além de ter 40%
de sua vazão desviada para o Rio Guandu. Suas águas também são utilizadas para
abastecimento industrial e deposição final dos esgotos industriais e residenciais.

Na região do Vale do Paraíba uma das atividades que mais contribuiu para a sua
degradação ambiental e da flora de suas margens, foi a extração sem controle de areia
com o fim de sua utilização na Construção Civil. Hoje, a gestão da Bacia hidrográfica
do Sul é feita pelo CEIVAP, dentro de uma política de participação Estadual e Municipal,
pela Lei nº 9.433/97.

Atualmente apenas dois terços do Rio Paraíba do Sul servem para a navegação;
 O trecho inferior que fica entre a foz em Atafonas e São Fidélis, numa extensão de
aproximadamente 90 km, com uma declividade de 22 cm/km. Este trecho é utilizado
apenas por pequenas embarcações que transportam principalmente material de
construção para a cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio
de Janeiro;
 O trecho médio superior, entre Cachoeira Paulista e Guararema, numa extensão de
apenas 280 km, apesar da pequena declividade de 19 cm/km, sendo utilizado
apenas por barcos de passeio e de turismo.
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A navegabilidade do Rio Paraíba do Sul em toda a sua extensão é prejudicada por
diversos acidentes, uns naturais outros humanos: saltos, corredeiras, trechos de forte
declividade, aliados a obras efetuadas para fins de produção de energia elétrica sem se
ter levado em conta a possível transposição de níveis. Outras obras que também não
preservaram a possibilidade de navegação foram a construção de várias pontes
ferroviárias e rodoviárias.

Economicamente nunca foi tratado como uma solução viável para o transporte de
mercadorias e assim foram construídas ao longo do seu curso, primeiro a Ferrovia que
liga São Paulo ao Rio de Janeiro e vice versa, hoje desativada e a Rodovia Presidente
Eurico Gaspar Dutra que faz o mesmo trajeto.

Geomorfologia

O Rio Paraíba do Sul corre pelo fundo de uma depressão tectônica ao longo da base
da Serra da Mantiqueira, com a qual está geomorfologicamente relacionado. A origem
do vale prende-se aos episódios tectônicos que originaram as Serras do Mar e da
Mantiqueira. Problemáticas urbanas e pontos críticos: Um dos principais problemas
enfrentados pelos municípios da calha do Rio Paraíba do Sul refere-se ao conflito de
uso de sua várzea.

Entre os problemas já atrás registrados, existem três utilizações básicas que disputam
espaço na área: o uso urbano, a agropecuária e a mineração, todas elas conflitantes
em maior ou menor grau com a preservação ambiental deste rio. O zoneamento
minerário desenvolvido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente tem catalisado a
discussão desse problema ou desses problemas por que passa o Rio Paraíba do Sul.

As principais críticas levantadas ao estudo referem-se à visão setorial e parcial das
questões. Por um lado critica-se a insuficiência de um zoneamento minerário que trata
exclusivamente da areia, havendo outras jazidas na região.
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Por outro lado, critica-se a elaboração do zoneamento de uma área considerando
apenas os interesses da exploração mineral em confronto com a preservação da
várzea, deixando de discutir os interesses dos demais agentes envolvidos. O certo é
que os entraves postos para um bom uso e uma preservação do Rio que seja
ecologicamente correta sempre batem de frente com interesses particulares ou
coletivos, seja dos exploradores ou usurpadores das riquezas naturais, como também
os interesses ou limitações do momento, de alguns administradores de municípios que
o circundam.

Entretanto, o zoneamento minerário se estende tão somente até Pindamonhangaba.

Assim sendo, os municípios a jusante não estão contando com esse fator de
catalisação das preocupações relativas ao ordenamento da ocupação da várzea e de
sua preservação. Verifica-se que em grande parte dos municípios o controle do uso e
ocupação do solo está carente de recursos legais, administrativos, humanos e
financeiros para fazer frente aos conflitos gerados em torno da Preservação Ambiental
do Rio. Assim, O Rio Paraíba do Sul, berço de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do
Brasil, continua abandonado e entregue na mão de Deus.

5 - Alternativa de disposição final em aterros sanitários fora do município

A Tabela 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 24 - 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,
são eles:
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

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

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
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Figura 11 - 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.

Tendo como base a distancia média entre os três aterros particulares e o centro do
município girar em torno de 103 km e que o custo aproximado do transporte de
resíduos (sem considerar a implantação de uma estação de transbordo) seria de
R$ 8,00 (oito reais) por quilometro.
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Desta forma, o valor mensal para a disposição remota dos resíduos sólidos gerados no
município seria de:

{[(R$ 80,00 + R$ 85,00) / 2] * 38,02 toneladas} + (103 km * 2

ida e volta

* 22 dias * R$ 8,00)

= R$ 39.392,65 mensais.

6 - Identificação de áreas favoráveis para implantação de um novo aterro
sanitário

Com o objetivo de apresentar a metodologia adotada para selecionar a área com
características mais adequadas à implantação do aterro, este tópico aponta os
resultados obtidos.

O futuro aterro sanitário em valas deverá ser implantado no município com estrutura
para o recebimento de resíduos sólidos em conformidade com a classificação dada
pela ABNT (NBR 10.004, 2004).

7 - Metodologia de escolha da área

Para a escolha dos possíveis locais de deposito de resíduos devem ser levados em
consideração os parâmetros estabelecidos pela legislação ambiental vigente que
abordam diferentes aspectos da geologia, pedologia, hidrologia, vegetação, dos
patrimônios históricos, da proteção à fauna, a distância dos centros produtores de
resíduos sólidos e a aceitação da comunidade local dentre outros fatores de seleção.

Os procedimentos metodológicos adotados englobaram análises que estão calcadas
na pesquisa bibliográfica e na cartografia básica como subsídio ao desenvolvimento do
trabalho. Utilizou-se o software AutoCad, o sistema de informação geográfica Quantum
GIS v.2.6.1 - Brighton e imagem do instrumento Digital Globe do Google Earth - Pró,
para otimizar o processo de escolha de possíveis áreas para implantação do novo
aterro sanitário em valas.
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Aspectos fisiológicos

Lagoinha encontra-se na zona climática do tipo Cwa, conforme classificação de
Köepen, e tem clima tropical de altitude com Inverno seco e Verão quente. Situa-se no
domínio morfoclimático da floresta ombrófila densa montana, e sua vegetação
apresenta fragmentos remanescentes da mata atlântica e predominância de pastagem
antrópica cultivada com gramínea exótica Brachiária spp, onde é desenvolvida a
pecuária de leite e corte.

Apesar do município de Lagoinha ser uma região consideravelmente mais seca que
seus municípios vizinhos, com predominância de aquífero profundo, encontra-se no
domínio geomorfológico dos mares de morros (AB'SABER, 1970), e possui relevo forte
ondulado, inúmeras nascentes e consequentemente, cursos d’água nos vales
encaixados entre os morros. Essa característica dificulta o encontro de áreas que
atendam a distância mínima de 200 m de cursos d’água.

Seleção das áreas

A seleção das áreas a seguir apresentada foi extraída do RELATÓRIO DA SELEÇÃO
DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO EM VALAS NO
MUNICÍPIO DE LAGOINHA - SP elaborado pela empresa E-Consulting - Consultoria
Ambiental e Tecnologia da Informação Ltda. contratada pela Prefeitura Municipal de
lagoinha.

Para iniciar os trabalhos, foi realizada a inserção de imagens raster com as Cartas do
IGC (escala 1:10.000) no software AutoCad. A partir delas, estabeleceu-se um raio de
10 km, com centro na Igreja Matriz, para delimitar a extensão da seleção, que
corresponde a uma área de 314,16 km², extrapolando os limites geográficos do
município.

Dentro deste raio de 10 km, foi selecionada a área de domínio do município,
correspondente a 222,33 km², onde foram traçadas linhas, com distância de 200 m, de
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todos os cursos d'água e nascentes, obtendo-se dessa forma 109 polígonos que
atendem o quesito de distância mínima de 200 m de cursos d'água.

Figura 12 - Polígonos com distância mínima de 200 m de cursos d'água, em magenta

Por razões de logística e consequente redução de custos, adotou-se como premissa
para a seleção de áreas, um raio de 6,0 km a partir da Igreja Matriz, no centro da
cidade, reduzindo-se a área de pesquisa para 113,09 km² e 73 polígonos.

Definida a área de pesquisa, os polígonos foram transformados em arquivo KMZ e
transferidos para o Google Earth - Pró, conforme Figura a seguir.
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Figura 13 - Polígonos selecionados em vermelho, dentro do raio de 6 km em amarelo

Os 73 polígonos resultantes foram então objeto de minucioso estudo, através da
fotointerpretação foi realizado um refinamento, de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela legislação ambiental vigente nos aspectos da geologia, pedologia,
hidrologia, vegetação, dos patrimônios históricos, da proteção à fauna, distância aos
centros produtores de resíduos sólidos e aceitação da comunidade local.

Inicialmente, 10 áreas atenderiam os parâmetros de escolha, para serem vistoriadas e
analisadas, conforme Figura a seguir.
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Figura 14 - Áreas selecionadas para vistoria

A vistoria das áreas selecionadas foram realizadas em companhia do Vice-Prefeito
José Antonio de Campos e da Engenheira Circe A. Bouzón, também com o objetivo de
verificar o interesse dos proprietários das áreas pela implantação do aterro.

Área 1
Localizada às margens da Rodovia Nelson Ferreira Pinto (SP-153), nas coordenadas X:
483.579, Y: 7.451.151, esta área possui 2,00 hectares aproveitáveis, com declividade
média de 5% e facilidade de acesso.
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Apesar das condições favoráveis à implantação do aterro, no mesmo dia o proprietário
da área foi contatado e demonstrou desinteresse na negociação, haja vista, que foi
possível verificar durante a vistoria a presença de gado. Por esse motivo a área foi
considerada inapropriada e descartada.

Figura 15 - Área 1 - Rodovia Nelson Ferreira Pinto

Área 2
Localizada às margens da Estrada da Serra Negra, nas coordenadas X: 478.913, Y:
7.448.384, esta área possui 1,95 hectares aproveitáveis, com declividade média de
16%. Embora apresente facilidade de acesso, sua declividade é elevada, o que
dificultaria a operação de um aterro e o tráfego de caminhões compactadores. Esta
área foi considerada inapropriada e descartada.

Figura 16 - Área 2 - Estrada municipal Serra Negra
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Área 3
Localizada também às margens da Estrada da Serra Negra, nas coordenadas X:
478.659, Y: 7.449.092, esta área possui 1,24 hectares aproveitáveis, com declividade
média de 19% e atualmente abriga uma lavoura de cana de açúcar para produção de
cachaça. Considerando a declividade elevada, o uso do solo e a proximidade com
residências, esta área foi considerada inapropriada e descartada.

Figura 17 - Área 3 - Estrada Municipal da Serra Negra

Área 4
Localizada às margens da Estrada do Cantagalo, nas coordenadas X: 480.697, Y:
7.449.202, esta área possui 5,05 hectares aproveitáveis, com declividade média de
24%. Considerando a declividade muito elevada, esta área foi considerada
inapropriada e descartada.

Figura 18 - Área 4 - Estrada do Cantagalo
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Área 5
Localizada também às margens da Estrada do Cantagalo, nas coordenadas X: 480.219,
Y: 7.449.353, esta área possui 2,80 hectares aproveitáveis, com declividade média de
11%. Embora apresente características favoráveis, a área esta localizada próxima a
residências cujos moradores desaprovam a instalação do aterro. Por esse motivo, a
área foi considerada inapropriada e descartada.

Figura 19 - Área 5 - Estrada do Cantagalo

Área 6
Localizada também às margens da Estrada do Cantagalo, nas coordenadas X: 480.713,
Y: 7.450.491, esta área possui 8,66 hectares, dos quais 1,57 hectares estão ocupados
pelo antigo aterro sanitário de Lagoinha, desativado em 2010. Embora apresente
características favoráveis, o proprietário da área desaprova a instalação do aterro. Por
esse motivo, a área foi considerada inapropriada e descartada.

Figura 20 - Área 6 - Estrada do Cantagalo (antigo aterro)
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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Área 7
Localizada às margens da estrada conhecida localmente como Estrada do Lauzinho,
nas coordenadas X=482.816, Y=7.442.059, esta área possui 3,73 hectares, sendo que
os 0,8 hectares destacados em vermelho na Figura a seguir, pertencem a uma fazenda
sobre a qual existe um Decreto Federal declarando a área de interesse social para
reforma agrária, fazendo com que a área seja considerada inapropriada e descartada.

Já o polígono amarelo, com 2,93 hectares, embora tenha topografia um pouco mais
acentuada,

reúne

também

todas

as

condições

geológicas,

geomorfológicas,

pedológicas e hídricas favoráveis à implantação do aterro em valas.

Figura 21 - Área 7 - Estrada do Lauzinho

Áreas 8 e 9
As áreas apresentadas a seguir, localizadas, respectivamente nas coordenadas
X=482.970, Y =7.441.982 e X=483.476, Y =7.442.037, também localizadas às margens
da Estrada do Lauzinho estão de acordo com todas as condições geológicas,
geomorfológicas, pedológicas e hídricas para receber o aterro em valas, entretanto é
uma área problemática no que tange a documentação de propriedade.
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Os polígonos em amarelo na Figura a seguir (Áreas 8 e 9) ao sul da estrada também
pertencem a fazenda sobre a qual existe um Decreto Federal declarando a área de
interesse social para reforma agrária, fazendo com que as áreas sejam consideradas
inapropriadas e descartadas.

Figura 22 - Áreas 8 e 9 - Estrada do Lauzinho

Área 10
A área apresentada na Figura a seguir, localizada, nas coordenadas X=482.816,
Y=7.442.059, próxima a Estrada Bela Vista, embora possua anuência do proprietário é
uma área com topografia acentuada e de difícil acesso para os caminhões
compactadores que transportam o lixo diretamente ao aterro, fazendo com que a área
seja considerada inapropriada e descartada.

Figura 23 - Área 10 - Estrada Bela Vista

Nesse contexto, encerramos este relatório com 10 (dez) áreas analisadas, sendo a
área 7 indicada para a implantação do referido aterro sanitário.
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A Área 7 foi escolhida diante de suas características favoráveis a implantação do aterro.
Dentre elas estão as seguintes:
 Distância de apenas 5,1 km do centro da cidade e a facilidade de acesso,
 Simplicidade na logística dos resíduos,
 Baixo custo de transporte,
 Sem necessidade de obras de infraestrutura,
 Trajeto com baixa densidade populacional,
 Sem problemas de aceitação da população.

Além de as características físicas da área também são aspectos oportunos, pois
atendem a legislação ambiental e normas técnicas para a instalação do aterro a
distância de 200 m de corpos d’água é um aspecto esporádico na região e atualmente
não há exercício de outra atividade nessa área.

Roteiro de acesso ao local do aterro

1 - Siga na direção sudeste na Rua da Liberdade em direção a Rua Santíssimo
Sacramento por 33 m
2. Continue para Av. Cel. Antônio Domingues por 290 m
3. Continue para Estrada Bela Vista por 2,0 km
4. Vire à esquerda a 2,9 km
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Figura 24 - Roteiro de acesso ao local do aterro
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8 - Estimativa de custos para a implantação de um novo aterro de valas

Para efeito de estimativa para a implantação de um novo aterro na cidade de Lagoinha
adotaremos as seguintes premissas:
 Geração mensal de rejeitos: 38,02 toneladas
 Área do terreno: 2,93 hectares
 Valor mensal da locação da área: R$ 2.000,00
 Período Administrativo: 15 anos
 Custo mensal com a operação: R$ 1.566,16

Fases do
empreendimento
Fase I
Projeto

Etapas

Fase IV

(R$)

Projeto executivo

vb.

1

25.000,00

25.000,00

Licenciamento ambiental

vb.

1

18.000,00

18.000,00

mês

180

2.000,00

360.000,00

Estrada de acesso

vb.

180

1.000,00

180.000,00

Limpeza do terreno

vb.

1

15.000,00

15.000,00

Cercamento

vb.

1

10.000,00

10.000,00

Barreira vegetal

vb.

1

15.000,00

15.000,00

Acessos internos

vb.

180

500,00

90.000,00

Drenagem de águas superficiais

vb.

1

10.000,00

10.000,00

mês

180

1.566,16

281.908,80

Drenagem de águas superficiais

vb.

180

1.200,00

216.000,00

Plantio de grama

m²

40.000

7,50

300.000,00

Encerramento

vb.

1

35.000,00

35.000,00

Disposição final
Fase III
Operação

Valor total

(R$)

Quant.

Locação da área

Fase II
Implantação

Valor unitário

Unid.

TOTAL

1.555.908,80

Tabela 25 - Estimativa de custo de implantação e operação de um novo aterro

Desta forma, a estimativa mensal de custo para a implantação e operação de um novo
aterro será de R$ 8.643,94.

Neste sentido, diante dos custos estimativos levantados durante esta fase de
planejamento, fica evidente que a alternativa de se implantar um novo aterro no
município é a mais viável.
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No item XXIII.6 - Apresentação das Agendas Setoriais a seguir serão apresentadas
as Agendas Setoriais na forma de Diretrizes, Estratégias, Programas, Ações e Metas,
foram utilizadas as tabelas contidas nos Quadros Resumo, que permitem visualização
rápida, e sistematização das informações, conforme fora estabelecido desde o
processo participativo, já no XXIII.7 - Quadros Resumo verificaremos os seguintes
PROGRAMAS:
 PROGRAMA 02 - Ação A 09 - Página 329.
 PROGRAMA 03 - Ação A 13 - Página 331.
 PROGRAMA 05 - Ações A 25 e A 26 - Página 334.
 PROGRAMA 11 - Ação A 64 - Página 346.
 PROGRAMA ESPECIAL 3 - Página 351.
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III - IDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE SOLUÇÕES CONSORCIADAS OU
COMPARTILHADAS COM OUTROS MUNICÍPIOS

Para as atividades consorciadas ou compartilhadas necessárias ao município de
Lagoinha, no que diz respeito à gestão de resíduos, entende-se que deverão ser
buscadas soluções diretamente com os municípios de Cunha, Redenção da Serra,
Natividade da Serra e Taubaté e Guaratinguetá se houver interesse, pela proximidade
geográfica, por congruência de necessidades, e pelo fato do Consórcio de
Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba - CODIVAP, abranger um grande
número de municípios com características e necessidades distintas, e também pelo
fato do CODIVAP atuar quase que exclusivamente na articulação política, sem adentrar
amiúde em necessidades técnicas e locais.

Assim, para efeito deste PMGIRS/Lagoinha, as possibilidades de soluções
consorciadas ou compartilhadas que se colocam neste processo de planejamento são
apresentadas a seguir:

1 - Aterro Sanitário Público instalado em qualquer das cidades participantes, que
obedeçam a legislação vigente no que diz respeito a viabilidade locacional,
licenciamento ambiental, sua definição institucional e que atendam aos parâmetros
técnicos de um aterro sanitário no que diz respeito a componentes operacionais,
aspectos geoambientais do meio físico (como localização, situação hídrica, aspectos
geológicos, geomorfológicos e morfoclimáticos, e processo de ocupação da área),
captação e tratamento de efluentes e gases, bem como correta operação segundo
parâmetros estabelecidos pela legislação vigente e diretrizes do órgão ambiental
quanto às modernas técnicas e operação de aterro sanitário, evitando se possível o
aterro de valas.

2 - Sistema somado a outro equipamento público compartilhado, Aterro de Inertes e
eventualmente Áreas de Triagem e Transbordo - ATT, não necessariamente
centralizadas, para dar conta dos resíduos de que trata a Resolução CONAMA nº 307.
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3 - Gestão compartilhada dos mecanismos e responsabilidades dos municípios
advindos dos Acordos Setoriais para os resíduos sujeitos e logística reversa, a saber:
 Pilhas e baterias;
 Lâmpadas;
 Embalagens e resíduos de agrotóxicos;
 Resíduos de produtos eletroeletrônicos;
 Embalagens e resíduos de óleos lubrificantes;
 Volumosos e outros resíduos não tratados na Lei Federal nº 12.305/2010.

4 - Explorar as possibilidades de geração de trabalho e renda através dos recicláveis
coletados nos municípios participantes.

Deverá ser sugerido inicialmente um Protocolo Mínimo de Ações Consorciadas,
com os encaminhamentos necessários a ser firmado até o final de 2017.

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

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

133

PMGIRS / Lagoinha

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

IV - IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DOS GERADORES SUJEITOS
AO PLANO DE GERENCIAMENTO ESPECÍFICO OU AO SISTEMA DE LOGÍSTICA
REVERSA

Conforme o inciso I da Lei Federal nº 12.305/10

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: O município de Lagoinha
possui um sistema de tratamento de esgoto gerido pela SABESP, responsável pela
destinação final de seus resíduos.

Resíduos industriais: Não existem indústrias instaladas no território de Lagoinha, nem
qualquer outro processo que tenha similaridade com atividades industriais.

Resíduos de serviços de saúde: O município de Lagoinha destina os resíduos de
saúde gerados nos equipamentos públicos a empresa especializada e devidamente
licenciada.

Existem dois pequenos estabelecimentos privados de saúde no município, um
consultório dentário e um serviço veterinário de PET, para os quais a Secretaria de
Saúde disponibiliza o recebimento dos RSS. No entanto, foi constatado que existe
intensa atividade veterinária na área rural, devida às atividades agropecuárias.

Resíduos de mineração: Não existem atividades de mineração no município.

Segundo o levantamento realizado no cadastro de empresas instaladas e em operação
no município, é possível constatar que em sua maioria são empresas comerciais de
pequeno porte.

Existem somente cinco empresas um pouco diversas das de pequeno porte, mas que
por suas características não poderiam ser consideradas grandes geradores de
resíduos. Uma agropecuária, com foco em produção leiteira, que não realiza
processamento em suas instalações, duas comerciais de insumos agropecuários na
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cadeia de logística reversa de produtos agrícolas e um único posto de combustíveis e a
quinta, que realiza atividades de recuperação de móveis e outros objetos passíveis de
recuperação, reutilização e reciclagem, são as que possuem características que
justificam a elaboração de PGRS.

Neste sentido, pelo porte e pelo baixo potencial de impactos ao meio ambiente, a
administração irá implantar um processo simplificado de informações sobre
gerenciamento de resíduos sólidos nestas 5 empresas, na forma de questionário e
autodeclararão, contendo:
 descrição da atividade;
 descrição dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o
volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles
relacionados; deverão ser observadas as normas e legislação estabelecidas,
inclusive o PMGIRS/Lagoinha;
 explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
 definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de
resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
 identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
 ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento
incorreto ou acidentes;
 metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos,
observadas as normas e legislação vigente;
 ações relativas aos resíduos sujeitos à logística reversa, se couber;
 ações relativas à Coleta Seletiva implantada no município;
 medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos.

O questionário simplificado deverá ser entregue aos geradores até o final de 2016, já
indicando, acerca deste ano, o que estão previstos nos dois primeiros tópicos listados
acima, e deverá ser renovado anualmente nos mesmos moldes e entregue até o final
de fevereiro de cada ano.
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A responsabilidade pela análise dos questionários apresentados será da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, bem como as providências acerca da implantação do
sistema, comunicações com os geradores, e demais providências a serem tomadas.

A mesma Secretaria é responsável pelo enquadramento de eventuais geradores
sujeitos à apresentação de PGRS no município em situações futuras.

Produtores rurais de médio porte existentes no município, também estão sujeitos a
apresentação de PGRS. No entanto, como não existem informações oficiais
disponíveis acerca do porte desses produtores, a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente irá realizar um levantamento desses produtores e junto ao Comitê Gestor do
PMGIRS/Lagoinha, definir linha de corte para apresentação do referido plano de
gerenciamento, também na forma de questionário, contemplando minimamente as
informações constantes dos 10 tópicos anteriormente citados.
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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

Os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos constituem
um dos quatro componentes do saneamento básico e, de acordo com a Lei Federal nº
11.445/2007, compreendem as atividades relacionadas aos resíduos domésticos e aos
resíduos originários da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

A seguir serão apresentados os procedimentos operacionais e especificações dos
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, incluída a
disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, elaborados a partir do tipo de
serviço.

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 5 - Caminhão compactador da frota da Prefeitura utilizado como reserva
Fonte: TRS Ambiental
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Fotos 6 e 7 - 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

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.

A seguir 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 25 - 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 8 - 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 9 - 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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1.3 - 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 a seguir:

Foto 10 - 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 - Página 172, que trata especificamente das ações para participação de
grupos interessados em atividades ligadas à gestão de resíduos sólidos, será tratado
especificamente do tema catadores.

2 - Serviços públicos de Limpeza Urbana

2.1 - 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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2.2 - 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 11 e 12, 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 13 e 14.

Fotos 11 e 12 - Trator utilizado na Limpeza urbana com caçamba-reboque atrelada, percorrendo as ruas da cidade
Fonte: TRS Ambiental
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Fotos 13 e 14 - Retroescavadeira e caminhão basculante utilizados como apoio à Limpeza Urbana.
Fonte: TRS Ambiental

3 - Destinação final dos resíduos gerados pelos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos

3.1 - 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.
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N

Lagoinha

Figura 26 - Localização do antigo lixão
Fonte: Google Earth
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N

Figura 27 - Detalhe da localização do antigo lixão
Fonte: Google Earth

Fotos 15 - Imagem da situação atual do antigo lixão
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016
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Fotos 16 - Imagem da situação atual do antigo lixão
Fonte: Visita técnica realizada em 28/01/2016

3.2 - Aterro sanitário atual

O aterro sanitário municipal de Lagoinha foi previamente caracterizado no item II.1 Página 76.

3.3 - 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.
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N
Lagoinha

Figura 28 - Local de disposição temporária de RCD
Fonte: Google Earth

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.
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VI - INDICADORES PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
No início deste processo de planejamento foram apresentados os indicadores a serem
utilizados pela administração pública municipal para dar conta de avaliar o sistema
existente, atendendo ao que é definido pelo SNIS - Sistema Nacional de Informações
de Saneamento, que permite observar qual a situação do município de Lagoinha
quanto à gestão dos resíduos sólidos relativamente a outras cidades brasileiras.
Porem, como foi ressaltado anteriormente, foi constatada a ausência de 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, conforme
Ação A 76 - Realizar a caracterização dos resíduos gerados no município,
periodicamente como também a Ação A 75 - Iniciar e manter o uso dos indicadores,
ambas do PROGRAMA ESPECIAL 2 - Página 350.
No entanto, neste processo de planejamento, foi definido com o Comitê Diretor, que
para acompanhamento e avaliação da execução do PMGIRS/Lagoinha e seus
resultados, respeitando-se as peculiaridades e particularidades do município e da
estrutura existente na administração pública, fossem estabelecidos indicadores
simplificados que permitam uma correta avaliação das ações e metas estabelecidas,
bem como dos resultados alcançados.
Desta forma, para efeito de estatístico foram admitidas as seguintes premissas para
avaliação e análise da realidade atual do município:
 População total (Projeção SEADE, 2015) - 4818 habitantes
 População da zona rural - 1941 habitantes
 População da zona urbana - 2877 habitantes
 Quantidade de pessoas atendidas pela coleta de resíduos domiciliares na zona rural
- 1845 habitantes
 Quantidade de domicílios da zona rural - 1015 domicílios
 Quantidade de domicílios da zona urbana - 1521 domicílios
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 Quantidade de domicílios com serviço de coleta seletiva na área urbana - 1490
domicílios
 Quantidade de domicílios com serviço de coleta seletiva na área rural - 325
domicílios
 Estimativa de gravimetria média dos resíduos gerados, conforme tabela a seguir:

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 26 - Estimativa de gravimetria média dos resíduos sólidos gerados do município
Fonte: Tabela 18 - Gravimetria média dos resíduos sólidos do município de Lagoinha

Deste modo, os indicadores a serem definidos como prioritários são:
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1 - Universalização da coleta resíduos sólidos domiciliares - disponibilização do
serviço para toda a área urbana e área rural
Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares - 1016 - (SNIS)
adaptado:
Na área urbana = (Quantidade de pessoas atendidas pela coleta de resíduos
domiciliares / População residente na área urbana) * 100
(2877 / 2877) * 100 = 100 %
Na área rural = (Quantidade de pessoas atendidas pela coleta de resíduos domiciliares
/ População residente na área rural) * 100
(1845 / 1941) * 100 = 95,05 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Até 20 %

De 21 a 50 %

De 51 a 80 %

Entre 81 e 100 %

Massa coletada per capita mês em relação à população - 1021 - (SNIS) adaptado:
Na área urbana = (Quantidade em toneladas de resíduos sólidos domiciliares coletados
mensalmente na área urbana / População residente na área urbana) * 1000
(56,98 / 2877) * 1000 = 19,81 %
Na área rural = (Quantidade em toneladas de resíduos sólidos domiciliares coletados
mensalmente na área rural / População residente na área rural) * 1000
(38,02 / 1941) * 1000 = 19,59 %
Critério de avaliação
Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Até 20 kg

Entre 21 e 30 kg

Entre 31 e 40 kg

Acima de 41 kg
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2 - Universalização da coleta seletiva - disponibilização do serviço para toda a
área urbana e área rural
Índice de domicílios com serviço de coleta seletiva em relação aos domicílios
existentes - Ru02 - (ERSAR) adaptado:
Na área urbana = (Quantidade de domicílios com serviço de coleta seletiva na área
urbana / Quantidade de domicílios existentes na área urbana) * 100
(1490 / 1521) * 100 = 97,96 %
Na área rural = (Quantidade de domicílios com serviço de coleta seletiva na área rural /
Quantidade de domicílios existentes na área rural) * 100
(325 / 1015) * 100 = 32,02 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Até 20 %

De 21 a 50 %

De 51 a 80 %

Entre 81 e 100 %

Taxa de material recolhido pela coleta seletiva - 1053 - (SNIS) adaptado:
Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto matéria orgânica) em relação à
quantidade total coletada de resíduos sólidos domiciliares = {(Total em toneladas de
material recolhido pela coleta seletiva mensalmente - exceto matéria orgânica / Total
em toneladas de resíduos sólidos domiciliares coletados mensalmente)} * 100
{(67,93 – 10,95) / 67,93} * 100 = 83,88 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Até 20 %

De 21 a 50 %

De 51 a 80 %

Entre 81 e 100 %
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Índice de Recuperação de Recicláveis - (BASEN, 2011):
Índice de Recuperação de Recicláveis = {(Quantidade total mensal em toneladas da
coleta seletiva - Quantidade total mensal em toneladas de rejeitos) / (Quantidade total
mensal em toneladas da coleta seletiva)} * 100
{(56,98 – 16,29) / 56,98} * 100 = 71,41 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Até 20 %

De 21 a 50 %

De 51 a 80 %

Entre 81 e 100 %

Índice de Rejeito da Coleta Seletiva - (BASEN, 2011):
Índice de Rejeito = {(Quantidade total mensal em toneladas da coleta seletiva Quantidade total mensal em toneladas comercializada) / Quantidade total mensal em
toneladas da coleta seletiva} * 100
{(56,98 – 40,69) / 56,98} * 100 = 28,59 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Entre 100 e 81 %

De 80 a 51 %

De 50 a 21 %

Abaixo de 20 %

Autofinanciamento - (BASEN, 2011) adaptado:
Taxa de autofinanciamento do custo da coleta seletiva = (Total dos custos, em R$, da
coleta seletiva no ano / Total dos recursos do IPTU e/ou Taxa de lixo, em R$,
arrecadados no ano) * 100
(R$ 22.579,20 / R$ 177.000,00) * 100 = 12,76 %
Critério de avaliação
Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Até 5 %

De 6 a 8 %

De 9 a 12 %

Acima de 13 %
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3 - Propriedades rurais atingidas pelo Programa de Compostagem Rural
Taxa anual de propriedades atingidas pelo Programa de Compostagem Rural:
Taxa anual de propriedades atingidas pelo Programa de Compostagem Rural =
(Quantidade anual de propriedades que aderiram ao Programa de Compostagem Rural
/ Total de propriedades rurais no município) * 100
(153 / 1015) * 100 = 15,07 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Até 20%

De 21 a 50%

De 51 a 80%

Entre 81 e 100%

4 - Propriedades urbanas que aderiram ao Programa de Compostagem in situ
Taxa anual de propriedades urbanas que aderiram ao Programa de Compostagem in
situ:
Taxa anual de propriedades urbanas que aderiram ao Programa de Compostagem in
situ = (Quantidade anual de propriedades urbanas que aderiram ao Programa de
Compostagem in situ / Total de propriedades urbanas no município) * 100
(90 / 1521) * 100 = 5,92 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Até 20 %

De 21 a 50%

De 51 a 80%

Entre 81 e 100%
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5 - Coleta de resíduos de serviços de saúde
Massa coletada de RSS per capita/ano - 1036 (SNIS) adaptado:
Massa coletada de RSS per capita/ano em relação à população = (Total em toneladas
de RSS coletados no ano / Número total de habitantes) * 1000
(1,66 / 4818) * 1000 = 0,34 kg
Critério de avaliação
Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Até 0,40 kg

Entre 0,41 e 0,50 kg

Entre 0,51 e 0,60 kg

Acima de 0,61 kg

Taxa de geração mensal de RSS - 1037 (SNIS) adaptado:
Taxa de geração mensal de RSS em relação à geração de resíduos sólidos
domiciliares = (Total em toneladas de RSS coletados no mês / Total em toneladas de
resíduos sólidos domiciliares coletados no mês) * 100
(0,138 / 95,00) * 100 = 0,15 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Entre 6,0 e 5,0 %

De 4,9 a 3,6 %

De 3,5 a 2,1 %

Abaixo de 2 %
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6 - Coleta de resíduos de construção e demolição
Massa per capita/ano - 029 (SNIS) adaptado:
Massa per capita/ano em relação à população = {(Total em toneladas de resíduos de
construção e demolição coletados no ano / Número total de habitantes)} * 1000
{(9,42 * 12) / 4818} * 1000 = 23,46 kg
Critério de avaliação
Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Até 20 kg

Entre 21 e 30 kg

Entre 31 e 40 kg

Acima de 41 kg

7 - Quantidade de rejeitos enviados ao Aterro Sanitário
Índice de rejeito enviado ao Aterro Sanitário:
Índice de rejeito enviado ao Aterro Sanitário = (Quantidade total em toneladas de rejeito
enviado ao Aterro Sanitário mensalmente / Quantidade total em toneladas de resíduos
sólidos domiciliares coletados mensalmente) * 100
(38,02 / 95,00) * 100 = 40,02 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Entre 100 e 91 %

De 90 a 81 %

De 80 a 71 %

Abaixo de 70 %
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8 - Adesão da população à entrega voluntária de resíduos no EcoPonto
Taxa de adesão ao EcoPonto:
Taxa de adesão ao EcoPonto = (Quantidade de entregas voluntárias mensais / Número
total de habitantes) * 100
(153 / 4818) * 100 = 3,17 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Até 20%

De 21 a 50%

De 51 a 80%

Entre 81 e 100%

Índice de entrega voluntária no EcoPonto:
Índice de entrega voluntária no EcoPonto = {Quantidade total mensal em toneladas de
resíduos entregues no EcoPonto / (Quantidade total mensal em toneladas de resíduos
sólidos domiciliares coletados + Total em toneladas mensal de resíduos de construção
e demolição)} * 100
{2,31 / (85,58 + 9,42)} * 100 = 2,43 %
Critério de avaliação
Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Até 20%

De 21 a 50%

De 51 a 80%

Entre 81 e 100%

Estes indicadores entende-se, são suficientes para que a administração pública do
município de Lagoinha dê conta dos principais desafios apresentados por este
processo de planejamento para a gestão de resíduos.
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VII - REGRAS PARA O TRANSPORTE E OUTRAS ETAPAS DO GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Não existem atividades de transporte de resíduos sólidos desenvolvidas no município
passíveis de regulamentação por parte da administração pública municipal,
excetuando-se aquelas desenvolvidas pela própria administração pública, que atendem
à normativa quanto a seu transporte e destinação final, conforme segue:
 Resíduos de Serviços de Saúde: As atividades privadas geradoras de resíduos de
serviços de saúde, dois estabelecimento, sendo um dentista e uma clínica
veterinária de PET, utilizam-se do sistema público, entregando seus resíduos nas
instalações da Secretaria Municipal de Saúde, que possui local de armazenamento
de acordo com as normativas da ANVISA, que por sua vez são encaminhados para
empresa especializada devidamente regulamentada para seu tratamento e
disposição final, que realiza a coleta com veículos apropriados e de acordo com as
normas da ANVISA.
 Não existem atividades privadas de transporte de RCD.
 Existe uma empresa que atua no transporte de agrotóxicos proveniente de outra
cidade, não havendo no município de Lagoinha estoques, que atua em consonância
com o INPEV, atendendo as normativas estabelecidas pela Resolução CONAMA nº
465/2014 para logística reversa de embalagens de agrotóxicos.
 A administração pública municipal é responsável pelo transporte dos resíduos
provenientes dos serviços de coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, Secos e
Úmidos, sendo que para a coleta e transporte de resíduos úmidos, (rejeitos), é
utilizado caminhão compactador doado pelo FECOP, que possui todos os requisitos
estabelecidos pela ABNT NBR 14599:2014 - Versão Corrigida: 2015.
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 Quanto aos resíduos Secos (recicláveis), é utilizado caminhão tipo gaiola adaptado,
tanto para coleta como para transporte até a cidade vizinha, respeitando as normas
de dimensões e de volume máximo para circulação nas estradas estaduais e
rodovias federais de seu percurso.
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VIII

-

DEFINIÇÃO

DE

RESPONSABILIDADES

VOLTADOS

PARA

A

IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO

As responsabilidades, para efeito da Lei Federal nº 12.305/2010, podem ser divididas
em duas situações:

1

-

Responsabilidade

PMGIRS/Lagoinha

esta

quanto
a

cargo

à

implementação
da

administração

e

operacionalização
pública

municipal

do
e

a

responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos por parte dos geradores de
resíduos:

Seguindo a metodologia sugerida pelo MMA associada à metodologia definida pelo
Termo de Referência da AGEVAP, este processo de planejamento definiu cada uma
das responsabilidades e competências para cada uma das estratégias de cada um dos
Programas de onde decorrem as ações necessárias para a implantação do
PMGIRS/Lagoinha, como pode ser observado mais adiante no Item XXIII.7 que possui
outros elementos do processo de planejamento.

Como pode ser observado os Quadros Resumo definem um Programa específico,
define seu status quanto a implantação, estabelece as diretrizes para o programa, e ao
definir as estratégias, define também os agentes envolvidos no processo, e estabelece
qual setor da administração pública municipal é responsável direto pela implantação do
Programa.

Nos mesmos Quadros Resumo são definidas as ações necessárias, a origem dos
recursos e o período para início e conclusão das ações, bem como o volume estimado
de recursos quando estes são financeiros.

2 - Responsabilidades compartilhadas entre a administração pública, os consumidores,
geradores, distribuidores e fabricantes de produtos a terem transporte, formas de
descarte, tratamento e destinação final adequada de seus resíduos ou embalagens
inerentes à logística reversa e pelo ciclo de vida dos produtos.
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A seguir no item XV - Página 202 são definidas as competências e responsabilidades
para cada um dos tipos de resíduos gerados no município, segundo os Acordos
Setoriais e definições dadas durante o processo de planejamento e participação.

Figura 29 - Modelo de apresentação das Diretrizes, Estratégias, Ações e Metas

Quanto ao Grupo de Trabalho apresentado no modelo dos Quadros Resumo acima,
trata-se do Comitê Gestor do PMGIRS/Lagoinha, de que trata o item IX a seguir.
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IX - PROGRAMAS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA VOLTADOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO

Durante o processo de construção do PMGIRS/Lagoinha, foi constatado que a
estrutura gerencial que hoje é responsável pelas operações de gestão de resíduos
embora seja suficiente para tal, não conseguem fazer frente às necessidades
apresentadas durante o processo de planejamento, restando inclusive quem
efetivamente possa responder pelo PMGIRS/Lagoinha.

Neste sentido, entende-se como necessária a implantação de uma estrutura mínima
gerencial verticalizada onde todos os aspectos da gestão de resíduos sejam
contemplados, a partir do que é definido neste processo de planejamento.

No entanto, a Prefeitura Municipal de Lagoinha possui limitações orçamentárias e
legais para realizar contratações e até mesmo para alocar recursos humanos e
materiais para o funcionamento dessa estrutura mínima. Em face destas limitações e
peculiaridades, foi decidido durante o processo que as seguintes ações devem ser
realizadas:

1 - Empoderar a Secretaria de Planejamento e Obras como responsável pela execução
do PMGIRS/Lagoinha em sua totalidade;

2 - A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente passa a ser responsável por todos os
aspectos do plano, exceto aqueles ligados a operações existentes e já definidas. No
caso de ações previstas para aprimoramento dos processos, é corresponsável junto
com a Secretaria de Planejamento e Obras por sua execução. Esta secretaria é
responsável por todas as ações relativas a este PMGIRS/Lagoinha que ocorrerem na
Zona Rural;

3 - O Comitê Diretor mantém sua existência, a partir da aprovação legislativa deste
Plano, e deve funcionar como órgão consultivo e gestor das diretrizes, estratégias,
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programas e ações definidas no PMGIRS/Lagoinha, e deliberativo para as alterações
necessárias a serem apresentadas nas revisões previstas.

A composição do Comitê Diretor, que passará a se chamar Comitê Gestor do
PMGIRS/Lagoinha após sua aprovação, deverá prioritariamente ser formado por
Secretários das respectivas pastas, independente da gestão em exercício, e por pelo
menos 33% de funcionários de carreira da administração pública municipal. Este
Comitê responde diretamente ao Sr. Prefeito Municipal.

A composição sugerida do Comitê Gestor do PMGIRS/Lagoinha é a seguinte:
 Secretário(a) Municipal de Planejamento e Obras
 Secretário(a) Municipal de Serviços Urbanos e Rurais
 Secretário(a) Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
 Servidores efetivos: das secretarias de Finanças, Saúde e Saneamento, e
Desenvolvimento e Assistência Social
 Representante da Secretaria de Administração

Deste modo, o organograma proposto, para efeito deste PMGIRS/Lagoinha é o
seguinte:
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Figura 30 - Organograma proposto para atendimento do PMGIRS/Lagoinha
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A partir desta estruturação mínima necessária, concluiu-se que, a critério da Secretaria
de Planejamento e Obras, será alocado pelo menos dois servidores para atuar
exclusivamente na Gestão do PMGIRS/Lagoinha, realizando a integração dos
programas e ações, preparando as agendas do Comitê, relatando as atividades do
PMGIRS/Lagoinha, promovendo as ações necessárias para a capacitação técnica de
todos os envolvidos.

Programas e ações de capacitação técnica

Pode-se afirmar com segurança que hoje, existe uma infinidade de informações
disponíveis para qualquer cidadão que tenha acesso à rede mundial de computadores.
O mesmo se pode dizer acerca de informações técnicas, e no presente caso,
informações acerca da gestão de resíduos sólidos.

É possível acessar documentos de gestão, legislação, artigos técnicos e acadêmicos,
relatos de experiências, etc.

Esta disponibilidade de informações gerais e técnicas devem ser organizadas e devem
compor um acervo para consulta dos responsáveis pelo PMGIRS/Lagoinha, e devem
servir também para preparação de quadros técnicos que se disponham a preparar
programas locais de treinamento a partir de seu conhecimento. Nas referências
bibliográficas é apresentado Programa de Multiplicadores Internos da Fiocruz,
programa este simples e eficiente e muito bem estruturado, que é utilizado como
método para o programa deste PMGIRS/Lagoinha.

Entende-se como necessário organizar um Programa de Capacitação Técnica para
todos os envolvidos no PMGIRS/Lagoinha, tanto aqueles envolvidos diretamente em
ações, como aqueles que façam interface com essas ações.

Deste modo, são apresentadas a seguir diretrizes para a elaboração de um Programa
de Capacitação, bem como um conjunto de ações para sua viabilização:
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Diretrizes para capacitação técnica
 Buscar parcerias com universidades, ONG, Fundações para atividades de
capacitação técnica;
 Participar de eventos, (mesas, palestras, cursos, treinamentos) gratuitos de
associações empresariais, governo do estado, governo federal, secretarias de
estado, etc.;
 Participar dos organismos regionais nas temáticas específicas de resíduos sólidos,
(CODIVAP, AGEVAP, etc.);
 Multiplicar conhecimento entre os servidores municipais;
 Formar e capacitar professores da rede municipal para a temática de resíduos
sólidos;
 Setor Jurídico da Prefeitura, estruturar treinamento específico da legislação e
normativa sobre resíduos sólidos e assuntos correlatos, como saneamento
ambiental;
 Estabelecer um programa de visitas técnicas a cidades ou empresas que tenham
Gestão Integrada de Resíduos implantada ou sistemas de tratamento de resíduos.
No PROGRAMA ESPECIAL 4 - Página 353, são especificadas as ações e metas para
capacitação dos quadros da administração pública municipal.
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X - PROGRAMAS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1 - Programa de Informações, Educação e Mobilização Ambiental

1.1 - Diretrizes
 Estabelecer processo contínuo e permanente de educação, comunicação e
mobilização para o tema - Resíduos Sólidos.
 Os programas e ações do PMGIRS/Lagoinha devem “atingir” e “dialogar” com todos
os setores da sociedade e grupos sociais.
 Os programas e ações de Educação Ambiental deverão ser norteados pelo Art. 9º
da Lei Federal nº 12.305/2010 - “Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos,
deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.”

Não geração

Redução
Reutilização
Reciclagem
Tratamento
Disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos
Figura 31 - Prioridade do gerenciamento dos resíduos sólidos
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1.2 - Estratégias
 Criar programa amplo e prioritário de Comunicação, Informação, Mobilização e
Educação Ambiental onde o tema “Resíduos Sólidos” tenha destaque.
 Em parceria com associações, escolas, ONG e outros criar projetos de educação
ambiental com conteúdo de resíduos sólidos.

1.3 - Ações dos programas

As ações a seguir, extraídas do PROGRAMA 10 - Página 343, bem como de outros
programas onde atividades específicas de Educação Ambiental são exigidas.

Ação A 51 - Página 343 - Elaborar projeto de capacitação de professores para
transmissão dos conteúdos sobre resíduos sólidos junto a outros temas ambientais
(Plano de Capacitação em Meio Ambiente - Ação A 84 - Página 354).

Público Alvo: Professores da rede pública e particular, educadores em geral

Ação A 52 - Página 343 - Implantar programa amplo de Educação e Comunicação
Ambiental com os conteúdos previstos neste PMGIRS/Lagoinha e as ações e metas
estabelecidas neste Programa.

Público Alvo: Toda a população urbana e rural do município - já que se trata
exclusivamente do conteúdo (amplo) do Plano.

Ação A 53 - Página 344 - Elaborar projeto de educação ambiental prevendo a
multiplicação e capacitação de multiplicadores.

Público Alvo: Professores das redes municipal e estadual, Agentes Comunitários de
Saúde e outros agentes públicos cuja atividade esteja vinculada ao atendimento ao
público.
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Ação A 54 - Página 344 - Desenvolver programa específico, definindo a produção de
materiais de divulgação, atividades de mobilização ambiental, parcerias com os
governos Estadual e Federal, entidades gestoras dos Acordos Setoriais, ONG,
entidades privadas e associações empresariais para obtenção de materiais de
divulgação existentes e parcerias.

Público Alvo: Trata-se de ação estruturante, no sentido de se utilizar materiais de
divulgação existentes e disponibilizados por governos, ONG, entidades privadas e
associações empresariais responsáveis pelos Acordos Setoriais previstos na Lei
Federal nº 12.305/2010. Em função da disponibilidade dos materiais existentes,
acredita-se que será possível atingir amplamente a população de Lagoinha, inclusive
produtores rurais, comerciantes e pequenos empresários que venham a ter relação
direta com a geração de resíduos afetos aos Acordos Setoriais.

Nesta ação, será possível levantar e obter materiais impressos, gráficos, lúdicos ou por
meios eletrônicos que, não obstante o fato de serem voltados a áreas não obviamente
ligadas à geração de resíduos, tratam do tema. Exemplos disso são alguns materiais
disponibilizados pela ANVISA, quando se trata de saúde animal, ou da FUNASA
quando se trata de saúde humana, que abordam questões específicas de resíduos.

Ação A 55 - Página 344 - Elaborar materiais de divulgação (cartilhas) específicas que
tratem prioritariamente dos seguintes temas:
Cartilhas

Diretriz específica

Público alvo

Não Geração, Redução,
reutilização e reciclagem

Art. 9º da LF 12.305/10

População rural e
urbana

Compostagem domiciliar

Reutilização/reciclagem

População urbana

Compostagem rural

Reutilização/reciclagem

População rural

Coleta Seletiva em Lagoinha

Responsabilidade compartilhada no
ciclo de vida dos produtos

População rural e
urbana

Tabela 27 - Definição de material de divulgação
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Ação A 56 - Página 344 - Preparar e elaborar Manual de Orientação - Particularidades
e Destinação Correta dos Resíduos dos Serviços de Saúde de origem domiciliar e
resíduos veterinários.

Público Alvo: População em geral, produtores rurais, comerciantes do setor e agentes
de saúde.

Ação A 57 - Página 344 - Elaborar cartilha específica com as principais informações
sobre o PMGIRS/Lagoinha.

Público Alvo: Toda a população de Lagoinha precisa ter acesso ao conteúdo do
PMGIRS/Lagoinha, destacando que esses conteúdos podem estar em somente um
material e mesmo assim ter especificidades direcionadas a públicos-alvo específicos,
fator pelo qual se pode reduzir a confecção de materiais, (NÃO GERAÇÃO,
REDUÇÃO).

Ação A 58 - Página 344 - Disponibilizar página interativa no portal da Prefeitura de
Lagoinha, com suporte adequado, para reclamações, sugestões, dúvidas e interação
sobre a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Público Alvo: Toda a população.

É importante destacar que se compreende, para uma população com as dimensões de
Lagoinha, a eficácia e eficiência de outras formas de comunicação, principalmente
aquelas que priorizam as relações interpessoais existentes.

Deste modo, a implantação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, proposto na
Ação A 72 - Página 348 - PROGRAMA ESPECIAL 1, além de introduzir o caráter
participativo na gestão ambiental, possui potencial de ser um efetivo canal de
comunicação com todos os segmentos da sociedade, e deve ser aproveitado neste
sentido.
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É importante se observar, inclusive, que conteúdos específicos para determinados
públicos-alvo não necessitam estar em materiais específicos, podendo, em função da
população de Lagoinha, haver vários conteúdos agrupados.

Quanto aos cronogramas, eles estão explicitados nos próprios Quadros Resumo, a
partir da Página 326, Item XXIII.5 - Cronograma de execução Física e Financeira,
definidos por períodos de revisão do Plano, sendo que algumas ações são
consideradas como PERMANENTES como podem ser observado.
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XI

-

PROGRAMAS

E

AÇÕES

PARA

A

PARTICIPAÇÃO

DE

GRUPOS

INTERESSADOS

Durante o levantamento de dados primários, ficou constatado que não existem
associações representativas de classes laborais ou empresariais ativas no Município
de Lagoinha, e principalmente, o que é objeto do Manual da AGEVAP e da Lei Federal
nº 12.305/2010;
“XI - Programas e ações para a participação de grupos interessados
Deverão ser formulados programas e ações para a participação de grupos
interessados, em especial cooperativas e outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis por pessoas físicas de baixa
renda, se houver.”
“Lei Federal nº 12.305/2010
Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
...
XII - Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações
que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.”

Não existem cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis
atuando ou mesmo moradores do município que atuem em outras cidades nesta
atividade.

Neste sentido, mesmo para o que o legislador anteviu quando da elaboração da Lei
Federal nº 12.305/2010, que seriam as possibilidades de geração de novas atividades
econômicas e geração de trabalho e renda a partir de uma correta gestão de resíduos,
Lagoinha dificilmente poderá desfrutar dessa possibilidade, principalmente pela
quantidade de resíduos recicláveis gerados em seu território, e no caso dos recicláveis
ditos tradicionais, para que eles possam efetivamente ser reciclados, a melhor solução
tem sido exportar esses resíduos para cidades vizinhas onde existem associações e
cooperativas, cumprindo assim o papel social da gestão de resíduos.
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No entanto, as condições sociais de qualquer cidade brasileira não são estanques,
embora se possa observar as tendências através de dados existentes, um
planejamento deve tanger objetivos que permitam modificar situações que não
favorecem o desenvolvimento das pessoas e das sociedades, num ciclo virtuoso
progressivo.

Neste sentido, durante o processo participativo foram identificadas Diretrizes,
Estratégias e Ações voltadas para a participação de grupos interessados, priorizando
os Catadores de Materiais Recicláveis e pessoas com vulnerabilidade social, no
PROGRAMA 08 - Página 340, cuja principal Diretriz é “a geração de trabalho e renda
para populações de baixa renda através das oportunidades a serem criadas na gestão
integrada de resíduos sólidos no município” tendo como ESTRATÉGIAS:
 Direcionar os recicláveis coletados a Cooperativas de Catadores de Materiais
Recicláveis;
 Articular para incluir outros recicláveis em atividades de geração de trabalho e
renda, além dos recicláveis tradicionais (deixar em aberto, não fechar esta porta);
 Ter um setor específico na administração pública municipal que atue nas atividades
de Inclusão Social e Produtiva, com ênfase nas atividades ligadas à reciclagem e
catadores;
 Ter um programa específico de inclusão social através das oportunidades a serem
criadas na gestão integrada de resíduos sólidos, (há recicláveis em todas as
classificações de resíduos, alguns ainda não devidamente explorados);
 Articular regionalmente ações de inclusão social de pessoas de baixa renda na
triagem e comercialização de materiais recicláveis e atividades ligadas à gestão
integrada de resíduos sólidos.

As Ações nos Quadros Resumo previstas para se chegar aos objetivos propostos são:
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 Ação A 45 - Página 340 - Criar Grupo de Trabalho para programa de inclusão de
pessoas de baixa renda em atividades de geração de trabalho e renda a parir da
gestão integrada de resíduos sólidos no município.
 Ação A 46 - Página 341 - Introduzir no protocolo de intenções proposto para
atividades consorciadas com os municípios da região, a implantação de cooperativa
regional de catadores de materiais recicláveis, e outras atividades com potencial de
geração de trabalho e renda decorrentes da implantação de gestão integrada de
resíduos sólidos.
 Ação A 47 - Página 341 - Realizar pesquisa e levantamento de público com perfil
para atuação em atividades decorrentes da gestão integrada de resíduos sólidos do
município.

As ações propostas são estruturantes, e estão previstas para os primeiros anos do
período compreendido pelo Plano (Quadro 5 - Página 325) e são voltadas a gerar
condicionantes para outras ações mais específicas no sentido de atendimento do Art.
7º Inciso XII da Lei Federal nº 12.305/2010.

Alguns dos programas indicados nos Quadros Resumo possuem Ações e Programas
estruturantes, que permitem avançar no sentido de corroborar com este PROGRAMA
08, conforme segue:
 PROGRAMA 05 - Ação A 23 - Página 334
 PROGRAMA 07 - Ação A 39 e a Ação A 43 - Página 339
 PROGRAMA 13 - Ação A 68 - Página 347
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 Estratégia do PROGRAMA ESPECIAL 3 - Página 351 “Explorar as possibilidades de
geração de trabalho e renda através dos recicláveis coletados nos municípios
participantes.”
 Ação A 79 - Página 352 - Protagonizar proposta para estudos de Central de
Tratamento de Resíduos - com Aterro, cooperativas de triagem e reciclagem, e
outras unidade de recepção e destinação de resíduos - em nível regional no âmbito
do consórcio a ser criado.
 PROGRAMA ESPECIAL 6 - Página 356.
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XII - MECANISMOS PARA A CRIAÇÃO DE FONTES DE NEGÓCIOS, EMPREGO E
RENDA

O município de Lagoinha possui suas particularidades neste contexto de elaboração
deste PMGIRS/Lagoinha, sendo que a principal delas é sua atual demografia e as
projeções propostas pelo IBGE.

Lagoinha, segundo a projeção do SEADE, 2015 possui uma população de 4818
habitantes, e no ano de 2030 tem uma população projetada de 4824 habitantes. Ou
seja, sua população ficará praticamente estável e com tendência de queda.

Trata-se de uma situação vivida por várias pequenas cidades no Vale do Paraíba, que
tem sua base econômica estreitamente ligada à pequena produção agropecuária e ao
comércio central. Não existem perspectivas apontadas para o desenvolvimento
econômico da cidade, já que, mesmo com o crescimento econômico da atividade
agropecuária, não existem oportunidades aos jovens que vão concluindo o segundo
grau, exceto assumir essas atividades, o que tem acontecido cada vez menos.

Os

jovens

preferem

(ou

precisam)

migrar

para

cidades

como

Taubaté,

Pindamonhangaba e outras cidades no eixo da Rod. Presidente Dutra e do Vale do Rio
Paraíba que oferecem oportunidades de elevação escolar, que possuem universidades
públicas e mesmo privadas e oportunidade de emprego na área de formação.

Do ponto de vista de planejamento regional, papel que caberia aos governos estaduais,
não são sequer debatidas perspectivas para Lagoinha e cidades vizinhas, alternativas
para seu desenvolvimento econômico a partir de sua própria vocação agropecuária, ou
outras alternativas que poderiam, por exemplo, estar ligadas ao Turismo Rural, ou
Turismo Histórico, já que Lagoinha encontra-se no eixo da Estrada Real onde se
encontram também outras cidades que estão desenvolvendo esta vocação turística,
como é o caso de Cunha e São Luiz do Paraitinga, que estão se desenvolvendo neste
aspecto pela confluência de vários fatores, nenhum deles ligados a atividades de
desenvolvimento regional por parte do Governo do Estado.
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As perspectivas para o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas aos
resíduos sólidos praticamente inexistem, restando à administração pública municipal,
neste contexto específico, estar atenta a possibilidades que possam surgir.

Neste sentido, durante o processo de planejamento, foi possível extrair um conjunto de
diretrizes que podem contribuir para que sejam desenvolvidas algumas atividades
sejam elas estruturantes, sejam periféricas, que contribuam para que, dentro de um
cenário de novas oportunidades, se possam induzir atividades econômicas ligadas à
gestão de resíduos sólidos.

1 - Diretrizes para geração de fontes de Negócios, Trabalho e Renda

1.1 - Através da diretriz de se buscar as cidades vizinhas para atividades consorciadas
de destinação de resíduos sólidos, introduzir também a temática de geração de fontes
de negócios, trabalho e renda, busca e capacitação de grupos interessados, se
possível no Protocolo Mínimo de Ações Consorciadas inicial a ser proposto.

1.2 - Criar Grupo de Trabalho com integrantes das Secretarias de Planejamento e
Obras, Educação e Meio Ambiente para buscar subsídios acerca da possibilidade de
se desenvolver atividades artesanais, semi-artesanais ou em pequena escala de:
 Restauração de móveis antigos ou fabricação de móveis rústicos a partir de
madeiras descartadas ou doadas.
 Fabricação de utensílios a partir de PET como cordas e vassouras, já que existem
várias experiências neste sentido, inclusive financiadas pelo MAS - Programas de
Inclusão Produtiva - com o objetivo de elevação de renda para populações
vulneráveis.
 Fabricação de sabão a partir de óleo usado de cozinha e gorduras animais - também
existem várias experiências empreendedoras exitosas a serem pesquisadas.
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Estas DIRETRIZES, bem como as ESTRATÉGIAS e AÇÕES, podem ser observadas
nos seguintes PROGRAMAS:
 PROGRAMA 07 - Página 337
Diretriz destacada: “Firmar acordo com os comerciantes interessados em manter
posto de coleta de embalagens de agrotóxicos - podendo inclusive disponibilizar
local para embalagens de Agrotóxicos.

AÇÃO A 38 - Página 338 - Elaborar e implantar projeto em parceria com ONG,
Cooperativa,

Associação

ou

iniciativa

privada

para

manufatura

reversa

de

eletroeletrônicos, e estudar viabilidade de implantação local de unidade de
processamento, como forma de geração de trabalho e renda e inclusão digital.
 PROGRAMA ESPECIAL 3 - Página 351
Estratégia destacada: “Explorar as possibilidades de geração de trabalho e renda
através dos recicláveis coletados nos municípios participantes.”
 PROGRAMA ESPECIAL 6 - Página 356
Diretrizes e estratégias: “Através da diretriz de se buscar as cidades vizinhas para
atividades consorciadas de destinação de resíduos sólidos, introduzir também a
temática de geração de fontes de negócios, trabalho e renda, busca e
capacitação

de

grupos

interessados

no

Protocolo

Mínimo

de

Ações

Consorciadas a ser proposto.”

AÇÃO A 91 - Página 356 - Criar GT para formulação de diretrizes para uma Cadeia
Produtiva da Reciclagem, considerando principalmente atividades de recuperação,
reutilização e reciclagem de resíduos que não tenham sua situação de destinação final
definida.
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XIII - SISTEMA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA 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 11.445/2007 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;
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 Custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade
adequadas;
 Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos;
 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 o § 7º do Art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 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
11.445/2007 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
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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;
 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 Legal i,
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;
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 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.
 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.
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.
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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 medidas imediatas:

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.
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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

Sub total 1

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

litro

3,08

18,00

55,44

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

Sub total 3

6.547,20

4

1.566,16

4

481,60

22

2.242,68

Operação do aterro sanitário
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

67,96

Sub total 4

391,54

Coleta seletiva

5.1

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
297,60

4.1

6.1

1.698,18

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

6

11

67,96
154,38

3.1

5

3.002,34

Caminhão do entulho/reciclagem

2.2

4

22

(R$)

67,96
136,47

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
7.3

Aluguel da área do Aterro Sanitário

mês

1.000,00

1,00

1.000,00

Containeres de madeira

unid.

80,00

1,00

80,00

Sub total 7

2.480,00

1

Total mensal

2.480,00
18.018,16

Tabela 28 - Levantamento dos custos mensais efetivos da limpeza urbana na cidade
Fonte: Secretaria de Planejamento

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:
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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.

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.
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 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.

C - Adequar a estrutura de gestão de resíduos existente, conforme organograma
apresentado anteriormente na Figura 30 - Organograma proposto para atendimento do
PMGIRS/Lagoinha, Página 164.

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:
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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 autodeclaração 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, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente
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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.
§ 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.
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§ 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:

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.
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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:
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.
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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.

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
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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 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.
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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, 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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XIV - METAS DE REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM
No presente PMGIRS/Lagoinha, são estabelecidas metas considerando-se dois
aspectos:
a) Metas temporais para cada uma das ações definidas em cada um dos programas
apresentados e estarão definidas no Item XXIII.7 as Estratégias, Ações, Metas e
Responsabilidades.

b) Metas quantitativas (porcentuais) de resultados a serem obtidos a partir da execução
do PMGIRS/Lagoinha, priorizando os aspectos macro da gestão de resíduos, a
saber:
RESÍDUOS SECOS

Resíduo
(% sobre a caracterização)

% de reaproveitamento/
reciclagem

Secos - 59,98%

30,00%

Rejeitos

(1)

1

2

3

4

5

2016

2020

2024

2028

2032

0

5

10

20

40

15,16%
Tabela 29 - Metas para a Coleta Seletiva

(1)

Os rejeitos da Coleta de Secos (através da Coleta Seletiva com triagem por

cooperativas, que tem suas metas estabelecidas nos Quadros Resumo) dizem
respeito àquelas porções coletadas que não têm mercado para sua comercialização,
estão impregnadas de restos e líquidos que inviabilizam sua comercialização ou
material orgânico disponibilizado junto com os recicláveis.
RESÍDUOS ORGÂNICOS = (COLETA REGULAR) – (COLETA SELETIVA)

Resíduo
(% sobre a caracterização)
Úmidos - 11,53%
Rejeitos

% de reaproveitamento/
reciclagem
29,78%

(2)

1

2

3

4

5

2016

2020

2024

2028

2032

0

10

20

40

40

23,16%
Tabela 30 - Metas para a Coleta de Orgânicos
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(2)

O percentual de 29,78% corresponde ao potencial máximo de reaproveitamento para

compostagem, ou seja, 56,25% do resíduo úmido. Para se chegar a este porcentual, foi
utilizada a caracterização de uma cidade da Região Metropolitana de São Paulo que
tem sua Coleta Seletiva de porta em porta implantada em 100% da cidade desde 1999.
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

Resíduo
(% sobre a caracterização)
RCD/RCC - 9,47%

(3)

1

2

3

4

5

2016

2020

2024

2028

2032

5

20

30

50

80

Tabela 31 - Meta para o RCD
(3)

Os RCD foram objeto da Resolução CONAMA nº 307 que apontam para a

reciclagem e reaproveitamento dos resíduos gerados na construção civil de um modo
geral, ou seja, os de Classe A.
A estimativa da produção de RCD por classe adota como referência a composição
média dos resíduos de construção apresentada na Tese do Engº Tarcísio de Paula
Pinto, e o enquadramento de componentes dos resíduos apresentado na Resolução
CONAMA nº 307/2002. Cabe ressaltar que esta composição típica dos RCD é utilizada
pelo SINDUSCON e por vários órgãos ambientais municipais.
Há que se considerar que esta caracterização, no caso de Lagoinha, deve ser apartada
dos Resíduos Sólidos Domiciliares (secos e úmidos), já que o município há muito não
coleta esse tipo de materiais na coleta regular, e a metodologia utilizada para
caracterização possui os mesmos parâmetros.
As metas de redução acima estão baseadas no potencial de efetivo reaproveitamento,
reutilização ou reciclagem, combinado com as diretrizes, estratégias e ações dos
Quadros Resumo que definem a capacidade gerencial da administração pública
municipal no que diz respeito à disponibilização de EcoPonto para recebimento dos
RCD, à possibilidade de instalação de uma usina consorciada de reciclagem dos RCD
para pequenos volumes coletados no EcoPonto, no estímulo à iniciativa privada para
atuação na reciclagem, e à regulação das atividades privadas na área de construção
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civil desenvolvidas no município, (Licenciamento, Planos de Gerenciamento de
Resíduos e Inventário Anual).
Quanto aos resíduos sujeitos à logística reversa, o papel das administrações públicas
municipais têm se reduzido a atividades de orientação da população quando ao seu
correto destino, sendo que existe uma tendência clara nos Acordos Setoriais de que os
produtores e distribuidores arquem com as operações, e as administrações públicas
podem, dentro dos cronogramas que hoje ainda estão em andamento de diversos
acordos assinados (recentemente) participar da cadeia de logística reversa através da
instalação de locais de coleta, armazenamento e eventualmente transporte desses
resíduos, desde que devidamente autorizados pelos responsáveis e acordado com eles.

Deste modo, o primeiro passo dos responsáveis pela gestão do PMGIRS/Lagoinha é o
contato com os órgãos responsáveis pela gestão dos Acordos Setoriais de cada um
dos resíduos sujeitos a tal procedimento, para conhecer o cronograma regional de
implantação, e como a cidade poderá participar do processo. Para melhor
compreensão desta assertiva, sugerimos o exame das informações contidas no item
XV a seguir.

Existem, no entanto, alguns produtos sujeitos à logística reversa que já têm sistema
implantado e formas de atuação regional definidos, como é o caso dos pneus e
embalagens de agrotóxicos.

No primeiro caso, o município, implantando o EcoPonto para entrega voluntária de
vários tipos de resíduos principalmente os associados aos RCD, irá receber pneus
provenientes de usuários individuais, já que não existem atividades na cidade de
comercialização de pneus. Existe somente um pequeno borracheiro que realiza reparos
simples. Quanto a troca de pneus, estas são realizadas em cidades vizinhas, onde os
distribuidores recolhem os pneus inservíveis.

Neste caso específico, a meta a ser estabelecida é a de temporalidade para a
implantação do EcoPonto, recebimento de pneus, cronograma de entrega à ANIP e
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conhecimento da população de sua existência, e sua utilização, que pode ser
observada no PROGRAMA 7 - Página 337.

O Mapa da Figura 32 abrange toda a área urbana da cidade, que é atendida
integralmente pelas coletas de resíduos sólidos domiciliares úmidos, (não recicláveis e
orgânicos), coleta seletiva de resíduos secos, (recicláveis) e coleta de entulhos - RCD,
com veículo diferenciado, serviços estes bastante abrangentes e satisfatórios, segundo
o que foi apontado nas oficinas realizadas, e que deverão ser mantidos.

Os resíduos sujeitos a Logística Reversa, excluídos os agrotóxicos, os inservíveis e os
RCD, bem como os resíduos que não são coletados pela coleta de secos e úmidos,
deverão ser encaminhados voluntariamente ao EcoPonto da cidade, indicado no Mapa
da Figura 32 e posteriormente encaminhados para destinação final.

As exceções são dos resíduos de agrotóxicos - restos e embalagens, que, conforme
previsto, são de responsabilidade compartilhada entre o distribuidor e o usuário, e dos
RSS - Resíduos de Serviços de Saúde, que serão entregues voluntariamente na
principal unidade de saúde do município, que possui capacidade e condições de
armazenamento até o momento da coleta para tratamento e destinação final.

O Mapa representado pela Figura 33 compreende todo o território de Lagoinha, indica
as principais vias de acesso: Rodovia SP 153, que corta a cidade, e as estradas
vicinais onde atualmente é realizada a coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares sem
qualquer tipo de segregação.

O PMGIRS/Lagoinha estabelece que, através de ajustes necessários previstos no
Plano, a partir do primeiro ano de sua vigência e aprovação legislativa, será realizada a
Coleta Seletiva com a segregação na fonte dos resíduos Secos e Úmidos, através de
dispositivos instalados em pontos estratégicos existentes com separação para
disposição dos resíduos por parte dos moradores, levando em conta que já existe o
hábito dos moradores de levar seus resíduos até esses pontos.
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 PROGAMA 01 - Página 327.
 PROGRAMA 02 - Ação A 06 e Ação A 07 - Página 329.

Diretrizes específicas:
 “Implantar dispositivos para armazenagem de resíduos secos nos pontos de
coleta da zona rural.”
 “Implantar coleta de secos e úmidos na zona rural, universalizando o serviço.”
Ação A 05 - Página 328.

Ações complementares ao sistema implantado, com o intuito de seu aprimoramento
segundo definições da Lei Federal nº 12.305/2010, serão explicitadas nos seguintes
PROGRAMAS:
 PROGRAMA 03 - Página 330.
 PROGRAMA 04 - Página 332.
 PROGRAMA 05 - Página 333.
 PROGRAMA 06 - Página 335.
 PROGRAMA 07 - Página 337.
 PROGRAMA 11 - Página 345.
 PROGRAMA 12 - Página 346.
 PROGRAMA 13 - Página 347.
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Figura 32 - Área urbana atendida pela coleta de porta em porta e demais equipamentos públicos da gestão de
resíduos
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Figura 33 - Previsão de atendimento dos serviços no município
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XV - DESCRIÇÃO DAS FORMAS E LIMITES DA PARTICIPAÇÃO DO PODER
PÚBLICO LOCAL NA COLETA SELETIVA, NA LOGÍSTICA REVERSA E DE
OUTRAS AÇÕES RELATIVAS À RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO
CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS

A seguir são definidas as competências e responsabilidades para cada um dos tipos de
resíduos gerados no município, segundo os Acordos Setoriais e definições dadas
durante o processo de planejamento e participação.

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 PNRS, Lei Federal nº
12.305/2010,

e

seu

regulamento,

Decreto

nº

7.404/2010,

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
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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:

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.
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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

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 MMA, busca a realização de acordos setoriais com características de
abrangência nacional, e tem para si a responsabilidade sobre os principais resíduos
mencionados na PNRS.

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 em 1.981, pela Lei Federal nº
6938, 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, 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 ONG. 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 12.305/2010, o primeiro Acordo Setorial
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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 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.

4.1 - Agrotóxicos / embalagens

Instrumento Legal: Lei Federal nº 9.974/2000, 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.

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.
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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.

4.2 - Pilhas e baterias

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 IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis laudo físico-químico de composição, emitido por
laboratório acreditado junto ao INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia e de
Normatização. 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.
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Distribuidores / Comerciantes: Recolher junto ao comercio varejista o material
recolhido e encaminhar ao fabricante/importador e 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.

4.3 - Óleo lubrificante usado ou contaminado

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.
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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 rerrefino.

4.4 - Embalagens plásticas de óleos lubrificantes

Instrumento Legal: O Acordo Setorial foi assinado no dia 19/12/2013 e teve seu
extrato publicado no DOU - Diário Oficial da União de 07/02/2013.

Responsabilidades

Fabricantes / Importadores: I - Inserir no rótulo da embalagem de óleo lubrificante
informações definidas pelo seu órgão regulador (ANP - Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis), Resolução ANP-10/2007, entre elas a importância de
sua devolução no estabelecimento do comerciante que a vendeu; II - 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; III - 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; IV - 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
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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;

V

-

Armazenar

temporariamente em suas centrais de recebimento, processando a drenagem do óleo
residual; VI - Encaminhar as embalagens para as recicladoras credenciadas pelo
SISTEMA mediante o recebimento do certificado de entrega para destinação; VII 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; VIII - Manter o sistema
informatizado proposto na cláusula terceira, devidamente atualizado, bem como,
prestar outras informações ao sistema declaratório do SINIR, na forma e nos prazos
definidos quando de sua efetiva implementação; IX - 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.

Distribuidores / Comerciantes / Atacadistas:

COMERCIANTES VAREJISTAS: I - 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; II - 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; III - 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
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recebimento, de acordo com as instruções e normas fornecidas pelos mesmos e as
definidas pelos órgãos ambientais; IV - 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 SINIR, na
forma e nos prazos definidos quando de sua efetiva implementação; V - 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; VI - Participar dos programas de
divulgação do presente Acordo Setorial.

COMERCIANTES ATACADISTAS: I - 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; II - 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; III - 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; IV - 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
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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,
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; V - 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 SINIR, na forma e nos prazos
definidos quando de sua efetiva implementação; VI - Participar dos programas de
divulgação do presente Acordo Setorial.

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; III - 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.

4.5 - Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista

Instrumento Legal: O Acordo Setorial, assinado no dia 27/11/2014 e teve seu extrato
publicado no DOU de 12/03/2015. Seu objetivo é garantir que a destinação final dos

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

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

211

PMGIRS / Lagoinha

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

resíduos dessas lâmpadas seja feita de forma ambientalmente adequada e em
conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010.

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.
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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.

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.
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Consumidores

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.

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.

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
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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.

4.6 - Embalagens em geral

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: I - 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 Art. 26 da Lei Federal nº 12.305/2010; II - 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; III - Promover educação ambiental para
segregação na fonte.
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Consumidores: Realizar segregação na fonte, disponibilizar para a Coleta Seletiva, ou
entregar em postos instalados no município.

Observações / considerações: Este acordo setorial leva em consideração as formas
existentes de Coleta Seletiva nos municípios.

4.7 - RCD

Instrumento Legal: Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho 2002

Responsabilidades

Fabricantes / Importadores: Não definidas as responsabilidades dos fabricantes e
importadores, exceto quando: I - For ele próprio gerador destes resíduos; II - Houver
resíduos classificados em outras categorias, já que resíduos de construção civil podem
conter qualquer tipo de resíduos, inclusive perigosos, contaminantes, recicláveis, etc.;
III - 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: I - For ele próprio gerador destes resíduos; II - Houver
resíduos classificados em outras categorias, já que resíduos de construção civil podem
conter qualquer tipo de resíduos, inclusive perigosos, contaminantes, recicláveis, etc.;
III - Quando os resíduos tiverem definições específicas em normas, leis e acordos
setoriais definidos ou aguardando definição.

Administração Pública Municipal: I - Coleta e destinação de resíduos úmidos, secos
com características de RSU; II - Recolhimento em “pontos viciados” e outros tipos de
descartes irregulares em função das atividades de Limpeza Urbana; III - Instalação de
EcoPontos para recebimentos de pequenos volumes; IV - Regulação, fiscalização e
controle de transporte de resíduos e atividades geradoras de grandes volumes de
resíduos classificados como RCD; V - Instalação de áreas de triagem e transbordo e de
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aterros de inertes devidamente licenciados para os resíduos Classe IIB (inertes); VI Não disposição em aterros Classe IIA (não inertes), onde se recebe os resíduos
classificados pela Lei Federal nº 12.305/2010 como sendo “rejeitos”.

Consumidores:
DOMICILIARES: I - Volumes até 100 litros – levar até o EcoPonto mais próximo; II 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 RCD.

4.8 - Pneus

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: I Ponto de coleta: local definido para receber e armazenar provisoriamente os pneus
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inservíveis; II - 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: I - Formalizar acordo ou convênio para
recebimento de pneus usados ou inservíveis 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; II - 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: I - Na troca de pneus solicitar ao revendedor que receba os pneus
usados ou inservíveis; II - 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.

4.9 - Coleta seletiva

A Prefeitura Municipal de Lagoinha tem um sistema de Coleta Seletiva implantado,
conforme descrito no item V - Página 137, 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.
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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;
 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.

4.10 - 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.
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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;
 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 RSU.
 Implantar projeto piloto em parceria com ONG, de disponibilização e montagem de
composteiras domésticas para uso na área urbana.

4.11 - 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 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.
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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.

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.

5 - Acordos setoriais em análise pelo MMA - Responsabilidades não definidas

5.1 - 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.

5.2 - Equipamentos Eletroeletrônicos

Em fase de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, proposta definida pela ABDI e
INVENTTA - Instituto Inovação S.A., empresa de inovações tecnológicas.
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5.3 - Medicamentos

Em fase de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, proposta definida pela ABDI
sendo analisada pelo MMA.

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 RCD, 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
12.305/2010

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.
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6 - Definições de estruturas auxiliares da gestão de resíduos sólidos

6.1 - 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.

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.).
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Equipamentos

Preferencialmente caçambas metálicas de 5 m³ (mínimo 5 - entulho, madeira e podas,
recicláveis, outros); big 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,
 Quantidade que pode ser recebida,
 Proibição de uso para transportadores de resíduos,
 Proibição de entrada de caminhões,
 Telefone para reclamações.
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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 34 - Croqui esquemático do Ecoponto
Fonte: Arquivo TRS Ambiental

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.
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6.2 - 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 35 - 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
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superiores em barra redonda em aço carbono com ¼” de diâmetro, para fixação dos
big bag.
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 big 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 Lagoinha.
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.
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6.3 - 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.

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 36 - Modelo dos Box Office A3P
Fonte: Arquivo TRS Ambiental
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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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XVI - MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, NO
ÂMBITO LOCAL, DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PLANOS
DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOS SISTEMAS DE LOGÍSTICA
REVERSA
Para fazer frente aos desafios da implementação do PMGIRS/Lagoinha, durante o
processo de planejamento ficou definido o que segue:
1 - Adequação de estrutura mínima de gestão, conforme definido no item IX - Página
162.
2 - Criação via Decreto Municipal, do Comitê Gestor do PMGIRS/Lagoinha, conforme
definido no item IX.
3 - Acordos a serem firmados com as entidades definidas nos Acordos Setoriais, no
sentido de definir a participação da administração pública municipal na logística reversa,
conforme definido no PROGRAMA 07 - Página 337.
4 - Efetiva utilização dos Indicadores, tanto aqueles destinados a promover
alinhamento com o SNIS, quanto com os indicadores apresentados no item VI - Página
149.
5 - Sistema de autodeclaração (através de questionário simplificado) para os geradores
sujeitos a apresentação de PGRS, incluindo produtores rurais com linha de corte a ser
definida conforme apresentado no item IV - Página 134.

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

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

231

PMGIRS / Lagoinha

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

XVII - AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

As Ações Preventivas e Corretivas relativamente à ocorrência risco no manejo de
resíduos sólidos e suas abordagens serão identificadas a seguir, 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.

1 - Paralização dos serviços de varrição manual e manutenção de áreas verdes,
dos serviços de manutenção de vias e logradouros, e dos dispositivos de
drenagem

Origem
Greves de pequena duração;
Paralização parcial dos serviços por motivos diversos.
Plano de Emergência
Limpeza das vias urbanas e nos sistemas de drenagem, capinação roçagem em
sistema de mutirão dos setores de serviços da Prefeitura.
Plano de Contingência
Contratação emergencial terceirizada.

Ações Preventivas / Corretivas
Programa continuo de limpeza pública;
Programa de limpeza de sistemas de drenagem; instalação de lixeiras e papeleiras;
programa de educação ambiental; programa para entrega voluntária de RCD.

2 - Aumento de volume de serviços de varrição e dos serviços de limpeza urbana

Origem
Eventos: Carnaval de Rua, Expolag, Festa do Divino e outros eventos.
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Plano de Emergência
Plantão de Limpeza Urbana (coleta durante os eventos).
Plano de Contingência
contratação emergencial terceirizada.
Ações Preventivas / Corretivas
Planejamento das festas organizadas pela Prefeitura, no que diz respeito à gestão de
resíduos nestes eventos, com recipientes para resíduos secos e úmidos;
Folhetos por ocasião das festas informando cidadãos e turistas os cuidados e boas
práticas para a questão dos resíduos;
Instituir Alvará quando os eventos forem privados, cobrando taxa pelos serviços de
limpeza pós-eventos, estabelecendo inclusive um conjunto de posturas para os
interessados em concessão de espaços para quiosques, barracas, food trucks e outros
em festas públicas.

3 - Paralização dos serviços de Coleta de Resíduos Úmidos, de Resíduos Secos,
de RCD e inservíveis

Origem
Greves de pequena duração;
Paralização parcial dos serviços por motivos diversos, inclusive paralização de veículos
de coleta.
Plano de Emergência
Utilização de veículo compactador reserva ou outros veículos utilizados na manutenção
da cidade;
Utilização de veículos que atuam em outras áreas de manutenção da cidade.
Plano de Contingência
Contratação emergencial terceirizada;
Utilização de espaço coberto na Garagem Municipal para reservação temporária de
recicláveis;
Estimular a entrega voluntária em EcoPonto, o reuso e a reutilização de alguns
materiais.
Ações Preventivas / Corretivas
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Plano de Manutenção e Revisão periódica de veículos, com frequência semanal;
Plano de Comunicação para eventos de risco;
Estimular a entrega voluntária de recicláveis no EcoPonto e nos Postos de Entrega
Voluntária;
Plano de Manutenção e Revisão periódica de veículos, com frequência semanal;
Plano de Comunicação para eventos de risco;
Alterar gradativamente o sistema de coleta de porta em porta, estimulando a entrega
voluntária em EcoPonto;
Programa de Educação Ambiental específico para os RCD, com base na Resolução
CONAMA nº 307.

4 - Paralização na entrega de doação de resíduos recicláveis

Origem
Greves de pequena duração;
Paralização parcial dos serviços por motivos diversos, inclusive paralização de
veículos;
Enchentes ou outros eventos que inviabilizem o acesso do(s) veículo(s) até a cidade
que recebe os recicláveis.
Plano de Emergência
Utilização de veículos que atuam em outras áreas de manutenção da cidade;
Ações emergenciais para desobstrução ou manutenção de vias e áreas alagadas.
Plano de Contingência
Utilização de espaço coberto na Garagem Municipal para reservação temporária de
recicláveis;
Ação emergencial de entrega dos recicláveis acumulados quando da desobstrução das
vias de acesso.
Ações Preventivas / Corretivas
Plano de Manutenção e Revisão periódica de veículos, com frequência semanal;
Plano de Manutenção Preventiva de vias e travessias em áreas de alagamento
temporário.
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5 - Paralização temporária dos serviços de operação do aterro sanitário

Origem
Greves de pequena duração;
Paralização parcial dos serviços por motivos diversos, inclusive paralização de veículos
e equipamentos.
Plano de Emergência
Disposição remota em aterro privado, com contratação emergencial.
Plano de Contingência
Plano Emergencial de reparação dos danos;
Ação emergencial para recuperação das valas fora dos padrões estabelecidos pela
CETESB com serviços manuais e maquinários de pequeno porte.
Ações Preventivas / Corretivas
Plano de Manutenção e Revisão periódica de veículos e equipamentos, com frequência
semanal;
Disponibilizar equipamentos e mão de obra especificamente para as operações do
aterro.

6 - Falhas nos serviços de operação do aterro sanitário

Origem
Operações inadequadas, não conformes com os parâmetros estabelecidos pela
CETESB para Aterros de Vala.
Plano de Emergência
Disposição remota em aterro privado, com contratação emergencial.
Plano de Contingência
Plano Emergencial de reparação dos danos;
Ação emergencial para recuperação das valas fora dos padrões estabelecidos pela
CETESB com serviços manuais e maquinários de pequeno porte.
Ações Preventivas / Corretivas
Recuperação da área afetada através de projeto;
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Contratação de disposição final remota, inclusive com alocação de recursos
orçamentários;
Buscar soluções consorciadas com municípios vizinhos para disposição final de
rejeitos;
Qualificar e treinar conforme parâmetros estabelecidos pela CETESB mão de obra e
técnicos para operação do aterro.

7 - Interdição e/ou encerramento do aterro sanitário

Origem
Por ação da CETESB;
Por esgotamento.
Plano de Emergência
Disposição remota em aterro privado, com contratação emergencial.
Plano de Contingência
Projeto de encerramento do aterro, contendo dentre outros, proteção e monitoramento
da área.
Ações Preventivas / Corretivas
Recuperação da área afetada através de projeto;
Contratação de disposição final remota, inclusive com alocação de recursos
orçamentários;
Buscar soluções consorciadas com municípios vizinhos para disposição final de
rejeitos;
Qualificar e treinar conforme parâmetros estabelecidos pela CETESB mão de obra e
técnicos para operação do aterro.

8 - Interdição de estradas intermunicipais de acesso a cidades vizinhas e BR

Origem
Motivadas por enchentes, deslizamentos ou acidentes.
Plano de Emergência
Buscar rotas alternativas;
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Acionar a Defesa Civil do Estado quando necessário.
Plano de Contingência
Recuperação das áreas afetadas através de mutirões das equipes de manutenção da
cidade;
Cascalhamento das vias afetadas.
Ações Preventivas / Corretivas
Plano de Mobilidade com identificação dos pontos críticos e obras necessárias para
minimização e mitigação dos impactos.

9 - Interdição de estradas de acesso locais

Origem
Motivadas por enchentes, deslizamentos ou acidentes.
Plano de Emergência
Buscar rotas alternativas;
Acionar equipes de manutenção da cidade para ações de reparação;
Acionar a Defesa Civil do Estado quando necessário.
Plano de Contingência
Recuperação das áreas afetadas através de mutirões das equipes de manutenção da
cidade;
Cascalhamento das vias afetadas.
Ações Preventivas / Corretivas
Plano de Mobilidade com identificação dos pontos críticos e obras necessárias para
minimização e mitigação dos impactos.
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XVIII - IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AOS
RESÍDUOS SÓLIDOS E MEDIDAS SANEADORAS

1 - Passivos ambientais no município de Lagoinha

Aterro sanitário

O aterro sanitário municipal de Lagoinha está localizado numa área de 10.614,74 m²
locada à Prefeitura de Lagoinha, distante 6 km do marco zero, na Estrada Municipal
Serra Negra, s/nº no bairro Serra Negra.

O aterro municipal foi operado com padrão bastante satisfatório, até a avaliação de
2013, como demonstra a evolução do IQR na Tabela 19 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.

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, sendo o primeiro de nº 03002442, de 19/12/2011 e o segundo de nº
03002526, de 31/07/2012, ambos apontando igualmente as seguintes irregularidades:
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“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.”

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 existem na administração municipal registros sobre a forma de disposição, nem
sobre a maneira como ocorreu a disponibilização deste para tal finalidade.

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.

Área 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.
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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.

A área em questão encontra-se disponibilizada ao CDHU - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano para construção de habitações populares para
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.

2 - Medidas saneadoras para as áreas degradadas por disposição de RSU

Depois

que

a contaminação ocorre,

a

solução

seria

recuperar

a área

contaminada através de algumas técnicas específicas expostas a seguir. Alguns tipos
ou graus de contaminação envolvem investimentos e quantidade de tempos tão
grandes, que na maioria dos casos o orçamento das prefeituras não suportaria.

Teoricamente, a recuperação de uma área degradada por deposição inadequada de
RSU envolve a remoção total dos resíduos depositados, transportando-os para um
aterro sanitário, seguida da deposição de solo natural da região na área escavada.
Contudo,

ações

deste

porte

compreendem

elevados

custos,

inviabilizado

economicamente este processo e forçando a adoção de soluções mais simples e
econômicas de modo a minimizar o problema (IBAM, 2001).

Essas soluções envolvem um conjunto de providências, através das quais se espera
minimizar os efeitos impactantes gerados ao meio ambiente, e correspondem a
(ALBERTE, 2003):
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 Intervir em um aterro com o intuito de encerrar a sua operação, requalificando-o
ambientalmente ao espaço onde está inserido, reduzindo os impactos ambientais
negativos sofridos pela área e dando-lhe outra finalidade;
 Transformar um aterro comum (lixão) em aterro controlado/sanitário. Esta prática
promove a recuperação gradual da área degradada mantendo sua operação.
Objetiva prolongar a vida útil do aterro e minimizar os seus impactos socioambientais.

A primeira alternativa é adotada nas áreas de aterro comum que não possam ser
transformados em aterros sanitários, devendo ser suspenso o recebimento de resíduos.
Nesse caso, entende-se que o fechamento do lixão deve ser realizado em paralelo com
o estudo de alternativas de novos locais para disposição de RSU, de modo que não
seja inviabilizada a disposição deste, em curto prazo, no município (CEMPRE, 1995).

A segunda alternativa, que se refere ao processo de revitalização da área do lixão,
transformando-o em aterro sanitário, é adotada principalmente devido a dificuldades
em se encontrar novas áreas para disposição de resíduos na região. Vale ressaltar,
que sua prática depende da existência de espaço suficiente para disposição de RSU na
área por um prazo futuro significativo.

Em ambos os casos, os projetos técnicos necessários à recuperação do aterro devem
considerar os problemas sanitários e ambientais envolvidos, seguindo esta ordem de
prioridade. Para a segunda alternativa, devem-se considerar, ainda, os problemas
operacionais de manutenção do aterro.

No que se referem às condições sanitárias, as ações necessárias correspondem à
movimentação e conformação da massa de RSU; eliminação de fogo e fumaça;
delimitação da área, identificação dos locais onde houve ou não a disposição de RSU e,
por fim, a limpeza da área de domínio. Os aspectos ambientais são tratados através
das seguintes ações: drenagem das águas superficiais; drenagem, coleta e tratamento
de gases e chorume; cuidados para evitar e/ou minimizar a contaminação do aquífero e
arborização do entorno da área.
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Por fim, têm-se os problemas operacionais que são aqueles gerados pela realização de
atividades inadequadas de operação na disposição do RSU de modo a influenciar nos
aspectos sanitários e ambientais ao longo do tempo. Nesse processo, as ações
atuantes correspondem ao manejo do lixo e variam em função das seguintes condições
do aterro (CEMPRE, 1995):
 Local com RSU antigo e com espaços contíguos virgens internos à área de domínio,
 Área de domínio totalmente ocupada em superfície por RSU, e
 Local ocupado com RSU antigo, com possibilidade de uso de novas áreas virgens.

Em grande parte dos casos, o processo de recuperação de lixões envolve:
 Continuação do recebimento de RSU na parte do aterro em uso,
 Preparação das áreas virgens ou com lixo antigo para recebimento do RSU novo
através dos critérios técnicos de controle, operação e manutenção de aterro
sanitário,
 Mudança de operação do aterro nas áreas preparadas,
 Tratamento dos problemas sanitários e ambientais das áreas antigas.

3 - Ações de recuperação de áreas degradadas por disposição de RSU

A etapa inicial de recuperação de áreas degradadas por disposição de RSU
corresponde à avaliação das condições de comprometimento ambiental do local. Isto
pode ser realizado através de análises das águas superficiais e subterrâneas e de
sondagens para conhecimento do estágio de decomposição dos resíduos e das
condições de estabilidade e permeabilidade do solo. Esta etapa busca determinar as
vias potenciais de transporte dos contaminantes e os riscos ambientais à população e
ao meio ambiente.

A segunda etapa consiste na seleção de atividades remediadoras. Essas atividades
têm o objetivo de reduzir a mobilidade, toxicidade e volume dos contaminantes e
estabilização do solo. São adotadas, nesse contexto, ações de tratamento primário ou
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físico da área, tratamento secundário e terciário, seguido, por fim, do monitoramento
ambiental da área. Ressalta-se que as intervenções para a recuperação de aterros
também incluem o controle, gestão e a ocupação do solo de maneira lógica, prática e
economicamente viável.

Assim,

simultaneamente

ao

processo

de

remediação,

deve

ser

iniciada

a

implementação de um Programa de Gestão, seja do aterro sanitário revitalizado ou da
área encerrada, compreendendo a drenagem de chorume, águas pluviais e gases
(ALBERTE, 2003).

O tratamento primário do aterro consiste na aplicação de controles físicos que não
alteram as características químicas e biológicas dos resíduos e dos contaminantes
existentes no local. Esses processos correspondem às ações primárias ou básicas
voltadas à estruturação do aterro para a realização do tratamento dos seus resíduos:
 Preparação da infraestrutura de acessos e circulação do aterro,
 Drenagem de águas pluviais,
 Formação de células,
 Cobertura do RSU compactado,
 Drenagem e retenção de chorume e drenagem e captação de gases.

No âmbito do tratamento primário, observa-se que a eficiência das ações relativas à
execução das camadas de cobertura das células e a implantação e manutenção do
sistema de drenagem de efluentes são fundamentais na criação de um ambiente
favorável para a degradação biológica da massa de RSU. A deficiência desses dois
aspectos promove a entrada excessiva de ar e do acúmulo de líquidos na massa de
RSU. Como resultado, a aplicação do tratamento primário possibilita reduzir
significativamente a proliferação de vetores de doenças que são atraídos pelo RSU e a
migração descontrolada de gases e líquidos que impactam o meio, além de melhorar o
aspecto estético da massa de resíduos em tratamento, cumprindo, assim, às normas e
regulamentações dos órgãos de controle ambiental.
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O tratamento secundário consiste na aplicação de processos bio - físico - químicos
objetivando a redução de volume, toxicidade e mobilidade dos contaminantes nos
resíduos. A escolha da concepção a ser seguida no processo dependerá das
características da área e da disponibilidade de recursos financeiros e do tempo para a
sua remediação. Os três tipos de concepção de remediação de aterros são (CEMPRE,
1995).

Concepção Anaeróbica - Nesse tipo de tratamento as células são providas de
sistemas operacionais de drenagem de gases e chorume, com ou sem o sistema de
tratamento do maciço baseado na recirculação do chorume. Essa opção possui o
menor custo das três, tendo, entretanto, a necessidade do maior tempo de espera para
a decomposição da matéria orgânica e, consequentemente, maior tempo de
monitoramento para se poder considerar o local como estabilizado.

Concepção Biológica - Nesse tratamento o processo de decomposição da matéria
orgânica é acelerado com a aplicação de cultura de bactérias e microrganismos
específicos desenvolvidos em reatores, que realizam a transformação da fração
orgânica sólida em líquidos e gases. Após a mineralização do RSU, a célula do aterro
pode ser reaberta e os materiais inertes segregados e reaproveitados. Concomitante
ao reaproveitamento, o chorume é tratado e o biogás queimado. O tempo para a
remediação da área é menor quando comparado ao tratamento anaeróbico discutido
anteriormente, contudo, maiores custos.

Concepção Semi-Aeróbico - Nesse tratamento, além da necessidade obrigatória de
sistema de drenagem de gases e chorume (como na Concepção Anaeróbica), também
envolve a condução de ar para a célula de RSU, visto que a digestão é feita por
condição aeróbica. Este sistema é considerado semi-aeróbico em função da eficiência
do processo que não é completa visto que a condição ideal seria insuflar ar, através de
bombeamento. Este processo, por sua vez, exige instalações e sistemas que podem
tornar o processo economicamente inviável. O tratamento semi-aeróbico requer menor
tempo para decomposição da matéria orgânica quando comparado à concepção
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anaeróbica, e utiliza técnicas de abertura de células, de segregação e disposição de
inertes e de utilização de compostos, como na concepção biológica.

Vale ressaltar que as diversas tecnologias existentes para tratamento bioquímico dos
RSU podem ser associadas. O tratamento secundário deve considerar, principalmente,
as características específicas da área e as limitações técnicas, financeiras e de prazo
do gestor do processo. Os resultados da caracterização geo - físico - químico, realizada
no início do processo de recuperação, são fundamentais na tomada de decisões
relativas à seleção do sistema de tratamento mais adequado.

De acordo com MELO et al 2002 citado por JUCÁ, 2003b, a utilização de culturas de
bactérias e microrganismos nos processos de degradação de RSU constitui um
instrumento da biotecnologia de inestimável valor, tornando a aplicação da
microbiologia em aterros sanitários uma ação bem atrativa. A capacidade microbiana
de metabolizar diferentes compostos orgânicos, naturais ou sintéticos, e inorgânicos,
extraindo desses compostos, fontes nutricionais e energéticas, é o que torna o
emprego desses agentes biológicos uma solução tecnologicamente viável aos
problemas causados pela presença dos contaminantes na massa de resíduos (JUCÁ,
2003b).

A etapa seguinte consiste de tratamentos terciários. O escopo do tratamento terciário
envolve atividades direcionadas ao tratamento de cada tipo de resíduo (sólido, liquido
ou gasoso). As ações visam garantir a adequada destinação dos resíduos resultantes
do tratamento primário e secundário da área, que continuarão sendo produzidos no
local até sua completa decomposição e compreendem duas macro atividades
(ALBERTE, 2003): Tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, líquidos e
gasosos resultantes dos processos físicos e biológicos nos quais o aterro foi submetido,
de modo a inertiza-los ou deixa-los num grau de contaminação aceitável para
disposição no meio, denominado de tratamento terciário e Monitoramento ambiental,
cujo papel torna-se fundamental na avaliação da eficiência das ações anteriores e no
controle do processo de recuperação final da área.
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Tratamento dos resíduos sólidos - Estas ações têm por objetivo ampliar a vida útil do
aterro e inertizar a massa de sólidos de resíduos. Esse processo se baseia na
lixiviação de soluções alcalinas na própria célula do aterro. Após a inertização, o
material estabilizado pode ser removido e peneirado, possibilitando a reutilização do
espaço, enquanto a fração orgânica pode ser utilizada como material de cobertura. Os
subprodutos resultantes do peneiramento (materiais reciclados e composto orgânico)
podem, por sua vez, ser comercializados nas indústrias e na agricultura. Atenta-se,
nesse caso, para a necessidade de construção, na fase de tratamento físico, de
cortinas laterais de contenção, levando-se em consideração a situação mais crítica
(esvaziamento de uma célula estando a célula vizinha preenchida).

Tratamento dos resíduos gasosos - Neste caso, o tratamento compreende
basicamente na destruição de contaminantes gasosos através da combustão
controlada (queima). No Brasil, a maioria dos casos de tratamento de gases em aterros
sanitários constitui-se da queima do metano (CH4) e liberação do dióxido de carbono
(CO2) (JUCÁ, 2003). Este tratamento empírico é realizado fora da célula, através de
sistema de extração forçado e destruição térmica dos componentes orgânicos do
biogás à baixa temperatura. O estudo do potencial de aproveitamento energético do
biogás deve ser feito com base no Protocolo Técnico (Protocolo 25) da EPA que
detalha a perfuração, espaçamento e distribuição dos poços de coleta e de
monitoramento, análise do biogás (principalmente a quantidade de umidade e H2S),
dados críticos para o estudo de viabilidade econômica e dimensionamento dos
equipamentos.

Tratamento dos resíduos líquidos - O tratamento de resíduos líquidos tem por
objetivo impedir a percolação de contaminantes pelo solo, minimizando sua atuação
impactante nos aquíferos subterrâneos. O chorume deve ser caracterizado e
monitorado em termos do seu potencial de se tornar resíduo de Classe I. No Brasil,
observa-se a tendência à utilização de técnicas de tratamento de esgoto originalmente
não dimensionadas para tratar as concentrações dos componentes existentes no
chorume (remoção dos sólidos por cloro), lodo ativado, biofilme, batelada sequencial e
lagoas aeradas), ocorrendo, assim, apenas a transferência do problema com altos
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custos e risco com transporte. Observa-se a necessidade de investimento em
pesquisas voltadas ao tratamento especifico do chorume que busquem eficiência e
eficácia, a custos compatíveis com o local, utilizando-se tecnologias apropriadas ao
meio ambiente em questão.

Águas Superficiais - O processo de recuperação dos lixões limita a percolação e
maximiza a remoção das águas superficiais do aterro. Consequentemente, afim de
minimizar a introdução de materiais suspensos nas vias hídricas, é necessário
dimensionar lagoas de retenção para chuvas de 25 ou 100 anos.

A aplicação efetiva dos tratamentos primário, secundário e terciário deve mitigar os
impactos ambientais decorrentes do manejo inadequado dos resíduos. Deve, ainda,
garantir que os resíduos novos que estiverem sendo gerados durante o tratamento
secundário dos resíduos velhos sejam tratados e depostos adequadamente de acordo
com a nova sistemática do aterro (ALBERTE, 2003).

Por fim, tem-se o monitoramento ambiental. Nesta fase, considerada de grande
importância no processo, é realizada a avaliação da influência do aterro sobre o meio
ambiente e, principalmente, a aferição da eficiência do plano de recuperação do aterro
nos três meios afetados pelos impactos do aterro (solo, água e ar). A realização do
monitoramento indica a evolução do estágio de decomposição dos resíduos
depositados e, portanto, de eficiência no processo de inertização do maciço de RSU. O
monitoramento constitui uma base para análise do comportamento de aterros de
resíduos sólidos, além de fornecer dados essenciais ao seu tratamento, manutenção,
ou mesmo, possível operação.

Requalificação da Área - Na recuperação de aterros objetivando o encerramento,
independente do desempenho do tratamento dos resíduos, faz-se necessária a
conformação da superfície final e dos taludes do aterro. Estes elementos se constituem
em partes significativamente degradadas ao longo da operação do aterro, e
compreendem, ao final de seu uso, nas áreas mais vulneráveis a recalques e erosões.
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Para assegurar a estabilidade dos taludes sugere-se a adoção de uma inclinação
máxima de 33% que é a inclinação default nos EUA. Havendo restrições de caráter
espacial, faz-se necessária a realização de estudos especiais para subsidiar um
dimensionamento adequado e seguro. Os taludes e patamares do aterro devem
também, em toda a sua extensão, ser cobertos por vegetação adequada
imediatamente após a sua construção. Essas ações devem iniciar logo no tratamento
físico da área, a medida que sejam identificadas células de RSU a serem encerradas,
visto que o ideal é promover o encerramento das obras a medida que o aterro se
desenvolve.

Revegetação - A vegetação final a ser implantada provavelmente não será a mesma
da vegetação pioneira. O objetivo da vegetação pioneira é de minimizar a erosão com o
rápido estabelecimento das raízes. Uma vez estabelecida a vegetação pioneira, as
vegetações secundária, sucessiva e clímax deve requerer cada vez menos
manutenção e menor demanda hídrica. Observa-se que o ambiente em questão é
inadequado para boa parte da vegetação, sobretudo àqueles que possuem raízes
profundas. O uso de vegetação com raízes profundas, no entanto, pode ser viabilizado
com a adição de uma camada mais profunda de terra, procedimento adotado na
recuperação de aterros geralmente a fim de amenizar a estética visual de um espaço
estéril e monótono.

A proposta de uso futuro da área deve considerar que os resíduos aterrados ainda
permanecem em processo de decomposição após o encerramento das atividades por
períodos relativamente longos, que podem ser superiores a 10 anos (FEAM, 1995).
Assim, independente do encerramento das atividades de recuperação do aterro, os
sistemas de drenagem superficial de águas pluviais e de tratamento dos gases e
líquidos percolados devam ser mantidos por um período de cerca de 30 anos. Este
período padrão (default) é adotado por ser considerado suficiente para o maciço de lixo
alcançar as condições de relativa estabilidade.

Contudo, esse período padrão poderá ser reduzido em discussão com órgãos
reguladores, respaldados de dados de monitoramento como recalque, volume de gás,
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qualidade e estabilidade do chorume, cobertura vegetativa e inexistência da migração
e/ou infiltração do biogás. Além disso, mesmo após atingir a estabilização, o maciço de
RSU inerte apresentará uma resistência semelhante à turfa. Nesse sentido, em função
dos possíveis problemas relacionados à baixa capacidade de suporte do terreno e a
possibilidade de infiltração de gases com alto poder combustível e explosivo (metano),
a implantação de edificações sobre aterros sanitários desativados é desaconselhável
(FEAM, 1995).

Para uso futuro dos aterros é indicada a implantação de áreas verdes, com
equipamentos comunitários como praças esportivas, campos de futebol e áreas de
convívio, nos casos de aterros próximos a áreas urbanizadas. Em todos os casos, a
requalificação do aterro deve integrar a área ao seu entorno, considerando-se,
principalmente, as necessidades da comunidade local.

Assim, a requalificação do aterro deve ser realizada com a participação efetiva da
comunidade, pois além de adequar ambientalmente a área, suprir os anseios e
expectativas da população diretamente afetada.

Neste rumo, para o Aterro sanitário, a Área de disposição temporária de RCD e o
Antigo lixão embora não estejam cadastrados como áreas contaminadas no órgão
ambiental

estadual,

os

passivos

existem e

as suas remediações são

de

responsabilidade da Prefeitura de Lagoinha, desta forma foi criado o PROGRAMA 11,
onde está inserida a Ação A 64 - Página 346 - Elaborar os Termos de Referencia para
contratação de empresa especializada na remediação dos passivos ambientais do
Antigo lixão, do Aterro sanitário atual e da Área de disposição temporária de RCD, que
por ter reflexo econômico-financeiros foi programado para o período 2 (entre 2017 e
2020).

Quanto a questão dos Gases de Efeito Estufa, este assunto será abordado mais a
frente no item XX - Página 254.
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4 - Cemitérios

Os cemitérios são considerados atividades urbanas potencialmente contaminantes,
pois através do necrochorume transportado pela água das chuvas infiltradas nas covas
ou pelo contato dos corpos com a água subterrânea, podem provocar problemas
hidrogeoambientais, ou seja, a contaminação do solo e das águas subsuperficiais
(FURTATO, 2009). A implantação de cemitérios sem levar em consideração os critérios
geológicos e hidrogeológicos, constitui mais uma das causas de deterioração da
qualidade das águas subterrâneas, pois substâncias provenientes da decomposição de
cadáveres podem ter acesso às mesmas, representando um risco do ponto de vista
sanitário e higiênico (MARTINS et al, 1991).

PACHECO, 2000 aponta outro problema dos grandes centros urbanos brasileiros, onde
há o convívio de cemitérios com a população de baixa renda que não dispõe de
saneamento básico. Via de regra estas pessoas usam água a partir de poços
escavados e de nascentes, que devem receber substâncias lixiviadas do solo e subsolo
das necrópoles. Neste caso a população ficará sujeita às doenças de veiculação
hídrica como febre tifoide, paratifoide, cólera e outras (MATOS, 2001). Ainda segundo
os mesmos autores, os cemitérios nunca foram incluídos na lista de fontes tradicionais
de contaminação ambiental, principalmente, quanto ao cadáver humano possa causar
alterações ambientais e pôr em risco a saúde dos vivos.

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.

Em Lagoinha existem hoje em operação 2 (dois) cemitérios, denominados Cemitério
Municipal São Benedito e Cemitério Municipal Santíssimo Sacramento, como visto nas
páginas 50 e 51 do Item I, subitem 3.7 deste Produto.
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4.1 - Medidas saneadoras

No caso dos Cemitérios, embora não sejam passivos ambientais relacionados aos
resíduos sólidos, foi criado o PROGRAMA 12, onde estão inseridas as Ações A 65 Implantar Plano de Manejo nos cemitérios com separação de RSU, RCD, Recicláveis e
resíduos de parafina e A 66 - Página 346 - Realizar Investigação Confirmatória de
Contaminação do solo nas áreas de influencia dos cemitérios existentes, nos moldes
do que é exigido pela CETESB.

5 - 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.

Embora seja uma das atividades que representa aproximadamente 75% do total das
áreas contaminadas no Estado de São Paulo, as contaminações provenientes de
postos de gasolina não estão relacionadas aos resíduos sólidos, e estes
estabelecimentos estão sujeito às regras de Licenciamento Ambiental e Fiscalização da
CETESB, portanto não há interferência por parte da Prefeitura de Lagoinha no
processo, exceto na gestão de seus resíduos gerados e sua destinação.
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XIX - PERIODICIDADE DA REVISÃO DO PMGIRS CONFORME A LEI FEDERAL Nº
12.305/2010

O Plano Plurianual - PPA previsto no Art. 165 da Constituição Federal e regulamentado
pelo Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 1998 é um plano de médio prazo, que
estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelos Governos Federal,
Estadual ou Municipal ao longo de um período de quatro anos. É aprovado por lei
quadrienal, sujeita a prazos e ritos diferenciados de tramitação. Tem vigência do
segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Também
prevê a atuação dos governos, durante o período mencionado, em programas de
duração continuada já instituídos ou a instituir no médio prazo.

Com a adoção deste plano, tornou-se obrigatório aos governos planejarem todas as
suas ações e também seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas,
somente devendo efetuar investimentos em programas estratégicos previstos na
redação do PPA para o período vigente.

Conforme a Constituição, também é sugerida que a iniciativa privada volte suas ações
de desenvolvimento para as áreas abordadas pelo plano vigente.

O PPA é dividido em planos de ações, e cada plano deverá conter: objetivo, órgão
responsável

pela

execução

do

projeto,

valor,

prazo

de

conclusão,

fontes

de financiamento, indicador que represente a situação que o plano visa alterar,
necessidade de bens e serviços para a correta efetivação do previsto, ações não
previstas no orçamento, regionalização do plano, etc..

Cada um desses planos ou programas será designado a uma unidade responsável
competente, mesmo que durante a execução dos trabalhos várias unidades da
esfera pública sejam envolvidas. Também será designado um gestor específico para
cada ação prevista no PPA, por determinação direta da Administração Pública.
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O decreto que regulamentou o PPA prevê que sempre se deva buscar a integração das
várias esferas do poder público (federal, estadual e municipal), e também destas com
o setor privado e que a cada ano, será realizada uma avaliação do processo de
andamento das medidas a serem desenvolvidas durante o período quadrienal - não só
apresentando a situação atual dos programas, mas também sugerindo formas de evitar
o desperdício de dinheiro público em ações não significativas. Sobre esta avaliação é
que serão traçadas as bases para a elaboração do orçamento federal anual.

A avaliação anual poderá se utilizar de vários recursos para sua efetivação, inclusive
de pesquisas de satisfação pública, quando viáveis. Embora teoricamente todos os
projetos do PPA sejam importantes e necessários para o desenvolvimento
socioeconômico, dentro dele já são estabelecidos projetos que detêm de maior
prioridade na sua realização.

Pode-se afirmar que o PPA faz parte da política de descentralização do governo
federal, que já é prevista na Constituição vigente. Nas diretrizes estabelecidas em cada
Plano, é fundamental a participação e apoio das demais esferas da administração
pública, que sem dúvida têm mais conhecimento dos problemas e desafios que são
necessários enfrentar para o desenvolvimento sustentável local.

Este PMGIRS/Lagoinha terá suas revisões programadas de acordo com o PPA
conforme Tabela a seguir:
Revisão

1ª

2ª

3ª

4ª

Ano

2017

2021

2025

2029

Período

2017 a 2020

2021 a 2024

2025 a 2028

2029 a 2032

Tabela 32 - Períodos de revisão do PMGIRS/Lagoinha
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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 CO 2.
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
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colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em
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).
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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 efetivo das emissões de GEE.
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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 a 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 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.
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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.

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.
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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;
 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.

4 - Serviços de Limpeza Pública e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

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.
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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. 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.

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.

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.
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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.

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.

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.

Disposição Final de Rejeitos dos RSU

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.
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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.

5 - Serviços Relacionados a RCC

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
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.
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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.

6 - 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
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, foram identificados 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.
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

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

265

PMGIRS / Lagoinha

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

7 - 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.
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.
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.
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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.
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.

Não existem situações e pontos críticos dessa
natureza.
Contemplado no PAECL.
Não existem resíduos industriais.

Ver item XIV.
Contemplado no PAECL.
Ver item XIV.
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 RCD.
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.
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8 - 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

/

R2 - Médio

/

R3 - Alto /

R4 - Muito Alto

Quadro 1 - Matriz para definição de Gravidade e probabilidade

9 - 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
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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;
 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.

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
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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 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
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.”
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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

A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional de Meio Ambiente e
articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, de Saneamento Básico e
sobre Mudança do Clima e com a Lei dos Consórcios Públicos.

Figura 37 - Integração da Política Nacional de Resíduos Sólidos com legislações correlatas

Da mesma maneira está inter-relacionada com as políticas urbana, industrial,
tecnológica e de comércio exterior, bem como com as que promovem a inclusão social.

1 - Quadro institucional geral

Nos últimos cinquenta anos o Brasil se transformou de um país agrário em um país
urbano, concentrando, em 2010, segundo o IBGE, cerca de 85% de sua população em
áreas urbanas. O crescimento das cidades brasileiras não foi acompanhado pela
provisão de infraestrutura e de serviços urbanos, entre eles os serviços públicos de
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saneamento básico, que incluem o abastecimento de água potável; a coleta e
tratamento de esgoto sanitário; a estrutura para a drenagem urbana e o sistema de
gestão e manejo dos resíduos sólidos. A economia do País cresceu sem que
houvesse, paralelamente, um aumento da capacidade de gestão dos problemas
acarretados pelo aumento acelerado da concentração da população nas cidades.

Em 2001, com a aprovação do Estatuto das Cidades foram estabelecidos novos
marcos regulatórios de gestão urbana, como as leis de saneamento básico e de
resíduos sólidos. O Estatuto regulamentou os Artigos 182 e 183 da Constituição
Federal e estabeleceu as condições para uma reforma urbana nas cidades brasileiras.
Obrigou os principais municípios do país a formular seu Plano Diretor visando
promover o direito à cidade nos aglomerados humanos sob vários aspectos: social
(saúde, educação, lazer, transporte, habitação, dentre outros), ambiental, econômico,
sanitário, etc.

Atualmente, o Brasil conta com um arcabouço legal que estabelece diretrizes para a
gestão dos resíduos sólidos, por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e para
a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por
meio da Lei Federal de Saneamento Básico. Também conta, desde 2005, com a Lei de
Consórcios Públicos que permite estabilizar relações de cooperação federativa para a
prestação desses serviços. Diretrizes e metas sobre resíduos sólidos também estão
presentes no PNMC.

Todo este aparato legal, se empregado corretamente, deverá permitir o resgate da
capacidade de planejamento, e de gestão mais eficiente dos serviços públicos de
saneamento básico, fundamental para a promoção de um ambiente mais saudável,
com menos riscos à população.

Normas de Fiscalização e Regulação

Como é característica da maioria dos municípios do Brasil, a gestão de resíduos não é
integralmente amparada por legislação local única ou integrada, e em geral, as leis
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existentes foram implementadas de forma a se atender demandas e necessidades
específicas não raro momentâneas, criando assim uma situação onde existe a
necessidade de um processo de harmonização das leis existentes com os novos
marcos legais, quais sejam, a Políticas Nacional de Resíduos Sólidos; a legislação
estadual, que no caso do Estado de São Paulo também possui suas especificidades;
as normas técnicas brasileiras e outras normativas, e as Resoluções do CONAMA,
todos eles possuindo interface na gestão de resíduos.

Atualmente, a Prefeitura não dispõe de uma central de gestão para fiscalização e
regulação do saneamento básico e gestão de resíduos sólidos. A iniciativa para este
tipo de prática está dispersa entre as secretarias municipais existentes, porém, sem
uma integração necessária e uma coordenação geral.

O município ainda não possui o Plano de Saneamento Básico de que trata a Lei
Federal nº 11.445/2007 o que poderia se constituir em referência para o presente
plano. No entanto, a elaboração do presente plano antes da elaboração do Plano de
Saneamento Básico, permitirá que o primeiro seja incorporado ao segundo, sem
prejuízo do cumprimento das diretrizes de ambos, exceto no que diz respeito à
estruturação de mecanismo institucional regulação e fiscalização prevista no Plano de
Saneamento que deverá futuramente ser tratada em seu conjunto (água, esgoto,
drenagem e resíduos sólidos).

Essas leis são apresentadas a seguir:

No conjunto de ações e programas do presente plano, está prevista a criação de um
Grupo de Trabalho inter-secretarias que irá realizar a harmonização das leis e normas
existentes, já que neste processo de planejamento não existe capacidade gerencial
para tal. No entanto, durante o processo de planejamento será definido um conjunto de
diretrizes que constituirão os elementos necessários e norteadores para este processo
de harmonização.

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

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

273

PMGIRS / Lagoinha

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

Os quadros a seguir apresentam exaustivo levantamento da legislação e normativas na
área de resíduos sólidos que servem como referência para a elaboração do presente
plano.

Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras
providências.

A PNRS estabelece princípios, objetivos, instrumentos - inclusive instrumentos
econômicos aplicáveis - e diretrizes para a gestão integrada e gerenciamento dos
resíduos sólidos, indicando as responsabilidades dos geradores, do poder público, e
dos consumidores. Define ainda, princípios importantes como o da prevenção e
precaução, do poluidor-pagador, da eco eficiência, da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, do reconhecimento do resíduo como bem econômico e
de valor social, do direito à informação e ao controle social, entre outros. Um dos
objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei Federal nº 12.305/2010 é a ordem de
prioridade para a gestão dos resíduos, que deixa de ser voluntária e passa a ser
obrigatória: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A Lei estabelece a diferença entre resíduo e rejeito: resíduos devem ser reaproveitados
e reciclados e apenas os rejeitos devem ter disposição final. Entre os instrumentos
definidos estão: a coleta seletiva; os sistemas de logística reversa; o incentivo à criação
e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação dos catadores de
materiais recicláveis, e o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos
Resíduos Sólidos. A coleta seletiva deverá ser implementada mediante a separação
prévia dos resíduos sólidos (nos locais onde são gerados), conforme sua constituição
ou composição (úmidos, secos, industriais, da saúde, da construção civil, etc.). A
implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a
meta de disposição final ambientalmente adequada dos diversos tipos de rejeitos.
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A logística reversa é apresentada como um instrumento de desenvolvimento
econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios para
coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em
seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos. A implementação da logística reversa
será realizada de forma prioritária para seis tipos de resíduos, apresentados no quadro
ao lado. Outro aspecto muito relevante da Lei é o apoio à inclusão produtiva dos
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, priorizando a participação de
cooperativas ou de outras formas de associação destes trabalhadores.

A PNRS definiu, por meio do Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010,
que os sistemas de coleta seletiva e de logística reversa, deverão priorizar a
participação dos catadores de materiais recicláveis, e que os planos municipais
deverão definir programas e ações para sua inclusão nos processos. Deverá ser
observada a dispensa de licitação para a contratação de cooperativas ou associações
de catadores; o estímulo ao fortalecimento institucional de cooperativas e à pesquisa
voltada para sua integração nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, e a melhoria das suas condições de trabalho. A PNRS
incentiva

a

formação

de

associações

intermunicipais

que

possibilitem

o

compartilhamento das tarefas de planejamento, regulação, fiscalização e prestação de
serviços de acordo com tecnologias adequadas à realidade regional.

A prioridade no acesso a recursos da União e aos incentivos ou financiamentos
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos
ou à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos será dada: aos estados que
instituírem microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução
das ações a cargo de municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos; ao Distrito
Federal e aos municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para
a gestão dos resíduos sólidos, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos
microrregionais de resíduos sólidos estaduais; aos Consórcios Públicos, constituídos
na forma da Lei Federal nº 11.107/2005, para realização de objetivos de interesse
comum e, aos municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de
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cooperativas ou associações de catadores formadas por pessoas físicas de baixa
renda.

A recorrente discussão sobre a implantação ou não de mecanismos de cobrança nos
municípios foi encerrada pela decisão do Congresso Nacional aprovando a Lei da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que revigora neste aspecto, a diretriz da Lei
Federal de Saneamento Básico. Pela Lei Federal nº 11.445/2007, não têm validade os
contratos que não prevejam as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômicofinanceiro da prestação de serviços públicos, incluindo o sistema de cobrança, a
sistemática de reajustes e revisões, a política de subsídios entre outros itens.
Harmonizada com este preceito, a Lei Federal nº 12.305/2010 exige que os planos
explicitem o sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos, e a
forma de cobrança dos usuários. E, veda ao poder público, a realização de qualquer
uma das etapas de gestão de resíduos de responsabilidade dos geradores obrigados a
implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Os geradores ou operadores de resíduos perigosos estão obrigados, por Lei, a
comprovar capacidade técnica e econômica para o exercício da atividade, inscrevendose no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Deverão elaborar
plano

de

gerenciamento

de

resíduos

perigosos,

submetendo-o

aos

órgãos

competentes. O cadastro técnico ao qual estarão vinculados é parte integrante do
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais. Estes mesmos cadastros técnicos serão fontes de dados para o
SINIR, outro aspecto bastante importante na Lei Federal nº 12.305/2010. O SINIR
ficará sob a coordenação e articulação do MMA e deverá coletar e sistematizar dados
relativos aos serviços públicos e privados de gestão e gerenciamento de resíduos
sólidos. O SINIR deverá ser alimentado com informações oriundas, sobretudo, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios.

É também extremamente importante ressaltar a ênfase dada ao planejamento em
todos os níveis, do nacional ao local, e ao planejamento do gerenciamento de
determinados resíduos. É exigida a formulação do Plano Nacional de Resíduos
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Sólidos, dos Planos Estaduais, dos Municipais e dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos de alguns geradores específicos. Os Planos Municipais podem ser
elaborados como Planos Intermunicipais, Microrregionais, de Regiões Metropolitanas e
de Aglomerações Urbanas.

A responsabilidade compartilhada faz dos fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana, e de
manejo de resíduos sólidos, responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. Todos têm
responsabilidades: o poder público deve apresentar planos para o manejo correto dos
materiais (com adoção de processos participativos na sua elaboração e de tecnologias
apropriadas); às empresas compete o recolhimento dos produtos após o uso e, à
sociedade cabe participar dos programas de coleta seletiva (acondicionando os
resíduos adequadamente e de forma diferenciada) e incorporar mudanças de hábitos
para reduzir o consumo e a consequente geração.

Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13
de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras
providências.

Esta Lei Federal aborda o conjunto de serviços de abastecimento público de água
potável; coleta, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários;
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo
dos resíduos sólidos. A Lei institui como diretrizes para a prestação dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: o planejamento, a regulação
e fiscalização; a prestação de serviços com regras; a exigência de contratos precedidos
de estudo de viabilidade técnica e financeira; definição de regulamento por lei,
definição de entidade de regulação, e controle social assegurado. Inclui ainda como
princípios a universalidade e integralidade na prestação dos serviços, além da
interação com outras áreas como recursos hídricos, saúde, meio ambiente e
desenvolvimento urbano.
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No seu Art. 11 estabelece um conjunto de condições de validade dos contratos que
tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico quais
sejam: plano de saneamento básico (são aceitos planos específicos por serviço);
estudo comprovando viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal
e integral dos serviços; normas de regulação e designação da entidade de regulação e
de fiscalização; realização prévia de audiências e de consulta públicas; mecanismos de
controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização, e as hipóteses
de intervenção e de retomada dos serviços.

Define ainda que a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos sejam assegurados, sempre que
possível, mediante remuneração pela cobrança destes serviços, por meio de taxas ou
tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do
serviço ou de suas atividades.

Outro ponto importante é a inclusão de uma alteração na Lei Federal nº 8.666/1993,
permitindo a dispensa de licitação para a contratação e remuneração de associações
ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis (veja no quadro ao lado o Art. 24
da Lei Federal nº 8.666). O desafio é grande ! A necessidade do fortalecimento da
capacidade de gestão para garantia da sustentabilidade dos serviços faz com que
poucos municípios tenham uma gestão adequada dos resíduos sólidos, que garanta a
sustentabilidade dos serviços e a racionalidade da aplicação dos recursos técnicos,
humanos e financeiros. Em função disso, buscando melhorias na gestão, foi instituída a
prestação regionalizada dos serviços de saneamento básico, para possibilitar ganhos
de escala na gestão dos resíduos sólidos, e equipes técnicas permanentes e
capacitadas.

Quanto à elaboração dos planos, exige que estes sejam editados pelos próprios
titulares; compatíveis com os planos das bacias hidrográficas; revistos ao menos a
cada quatro anos, anteriormente ao Plano Plurianual e, se envolverem a prestação
regionalizada de serviços, que os planos dos titulares que se associarem sejam
compatíveis entre si.
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Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a educação
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências.

A questão ambiental no mundo contemporâneo tem sido foco das maiores
preocupações, nos mais variados setores da sociedade. O que temos visto é que a
questão ambiental é um campo de disputas entre as mais diversas concepções e
estratégias políticas.

Por sua vez, a educação formal também se encontra permeada de concepções que
vão desde a mais tradicional e conservadora até as mais avançadas perspectivas
teórico-metodológicas de se conceber o espaço da aprendizagem, dentro da
complexidade que o mesmo apresenta.

Desde a Constituição em 1988, a Lei Federal nº 9.795/99, foi o grande marco histórico
brasileiro para a reflexão critica, mudanças de atitudes e o estabelecimento da
educação ambiental nas escolas como prática integrada, contínua, permanente e
transversal a todas as disciplinas.

Discutir as ações desta Lei é propor à sociedade em geral a reflexão sobre os seus
próprios princípios, sua dialeticidade e a práxis na ação pedagógica que começa a
ganhar corpo como eixo gerador das atividades educativas nas unidades escolares.

Neste sentido, buscamos discutir as grandes ações globais sobre o meio ambiente,
fazendo um breve histórico dos aspectos legais mundial, nacional e estadual, buscando
contextualizar as ações locais, uma vez que a educação, no nosso entendimento, deve
atuar diretamente na realidade das comunidades, sem perder de vista a sua dimensão
planetária.

Em fim, esse é um processo de transformação cultural que objetiva a construção de
uma consciência individual e coletiva baseada no respeito a todas as formas de vida,
uma vez que o principio desta Lei é viabilizar um relacionamento harmônico entre o
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homem e o ambiente, a fim de formar uma cidadania consciente de que a qualidade de
vida das gerações futuras depende das escolhas que cada um fizer em sua própria
vida, hoje.

Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 que institui a Política Nacional
sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências.

A PNMC constitui-se num sério compromisso assumido, e de mais uma intenção,
inserida no ordenamento jurídico pátrio, para garantir o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, direito difuso, e, portanto, de todos, às presentes e futuras gerações,
apesar de algumas questões ainda terem ficado em aberto. Por meio da Política
Nacional sobre Mudança Climática, o Brasil, surpreendeu, pela mudança de postura do
país, que sempre invocou "o princípio da responsabilidade comum, mas, diferenciada"
e defendeu a posição de que os países industrializados possuem responsabilidade
histórica pela concentração de GEE (gases de efeito estufa) e que os países em
desenvolvimento devem receber auxílio financeiro para implementar ações de
mitigação, mas, mostrando que todos os países vão precisar fazer concessões para
que se chegue a um novo acordo climático.

O Estado de São Paulo largou na frente, visto que a Lei Estadual nº 13.798, de 09 de
novembro de 2009, que instituiu a Política Estadual sobre Mudança Climática, é
anterior à própria lei federal que instituiu a Política Nacional sobre Mudança Climática,
tendo, por consequência, que o Decreto Estadual que regulamentou a Lei Estadual já
tem Resolução que o regulamenta (RESOLUÇÃO SMA/SP-061, DE 24 DE JUNHO DE
2010).

Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005 que dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos e dá outras providências.

Até a promulgação da Lei Federal dos Consórcios Públicos em 2005, sempre se
entendeu que os convênios poderiam ser realizados entre pessoas e entidades
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diferentes, convergindo entre para uma mesma finalidade de interesse comum, que
necessariamente não precisava ser da competência de todas e de cada uma delas.

Os consórcios são poderosos instrumentos, se bem aplicados, implicando em
excelentes resultados para os municípios e Estados carentes. As ações em conjuntos
viabilizam condições financeiras obtendo resultados positivos. As ações dos consórcios
poderão ser:

a) firmar convênios/contratos, acordos;
b) receber auxilio/contribuição ou subvenção;
c) ser contratados pela administração direta ou indireta, sem necessidade de licitação;
d) celebrar concessões/permissões e autorizações de serviços públicos;
e) cobrar tarifas e preços públicos.

Por fim, os consórcios públicos só poderão ser empossados de competências
delegáveis de titularidade dos entes federados. Os consórcios não serão investidos de
competências próprias, mas receberão competências delegadas, por manifestação
autônoma dos entes federados.

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
e dá outras providências.

A Politica Nacional de Meio Ambiente (PNMA) foi estabelecida pela Lei 6938 no ano de
1981. Nela consta os objetivos, instrumentos e diretrizes da politica e ainda criou o
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) bem como sua estrutura básica e
também o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).

Em 2010, a PNMA foi alterada, com acréscimos de artigos e outros foram vetados, tal
mudança é focada na servidão florestal, hoje bastante detalhada pela Lei. No primeiro
momento da lei em questão trata-se do objetivo geral da Politica, mencionada no caput
do Art. 2°: "(...) a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia
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à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (...)".

Ainda encontram-se os princípios, alguns termos necessários para o entendimento da
lei e os objetivos específicos ficam arrolados no Art. 3°. A Política Nacional do Meio
Ambiente instituiu, no Art.6°, o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,
constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Encontra-se nos incisos
do mesmo artigo a estrutura do órgão: Órgão superior: Conselho do governo; Órgão
consultivo e deliberativo: CONAMA, também instituído pela Lei 6938; Órgão central:
Ministério do Meio Ambiente (MMA) destaca-se que na lei, no inciso III, o MMA ainda é
chamado de Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República; Órgão
executor: IBAMA; Órgãos Seccionais: órgãos ou entidades estaduais.

Fica instituído pela presente lei o CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do
SISNAMA, que possui algumas de suas competências descritas no Art. 8° e outros
ainda no Art. 7° do Decreto nº 99274, de 6 de junho de 1990 que regulamenta a Lei
6938/81. Ainda no Decreto mencionado podem-se encontrar detalhes de sua
composição. Vale mencionar ainda que no Art. 9° ficam expressos os instrumentos
necessários para atingir os objetivos, são eles:

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de
tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante
interesse ecológico e reservas extrativistas;
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

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

282

PMGIRS / Lagoinha

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

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA;
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se
o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras dos recursos ambientais; (Sob a administração do IBAMA);
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro
ambiental e outros. (Sob a administração do IBAMA).

É a partir do Art. 9° onde se encontra as significativas mudanças nesta Lei. Com
acréscimos, a servidão florestal, dada como um importante instrumento da PNMA
trouxe detalhamento de como aplicar este instrumento. Devidamente expresso no Art.
9° - A redação é bastante clara: O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural
ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo
firmado perante órgão integrante do SISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade
ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais
existentes, instituindo servidão ambiental. A Politica traz consigo o que deve incluir no
termo administrativo citado no Art. 9° - A: memorial descritivo da área da servidão
ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado; objeto da
servidão ambiental; direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor; e prazo
durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. Sobre os deveres
proprietário do imóvel serviente, a Lei em questão, os traz expressamente, no
paragrafo segundo do Art. 9° - C: manter a área sob servidão ambiental; prestar contas
ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou
artificiais; permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão
ambiental; defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito
admitidos.
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No paragrafo terceiro ainda do mesmo artigo encontra-se arrolados os deveres
detentor da servidão ambiental: documentar as características ambientais da
propriedade; monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão
ambiental está sendo mantida; prestar informações necessárias a quaisquer
interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade; manter relatórios e
arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão; e defender
judicialmente a servidão ambiental.

Assim, sobre a temática servidão florestal a Lei traz alguns termos e ações que são
necessárias para sua execução, dentre elas destaca-se: A servidão ambiental não se
aplica às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva Legal mínima exigida;
(Paragrafo segundo, Art. 9° - A). A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da
área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a
Reserva Legal; (Paragrafo terceiro, Art. 9° - A). A servidão ambiental poderá ser
onerosa ou gratuita, temporária (prazo mínimo de 15 anos) ou perpétua (equivale para
fins creditícios e tributários); (Art. 9° - B) O contrato de alienação, cessão ou
transferência da servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel; (Art. 9°
- C). Sem prejuízo das penalidades cabíveis as infrações ambientais (previstas no
código penal, mas também na Lei 9605/1998, Lei de crimes Ambientais), a PNMA
trouxe algumas descritas, no Art. 14:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no
máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs,
agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento,
vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito
Federal, Territórios ou pelos Municípios.
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder
Público;
III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito;
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IV - à suspensão de sua atividade. Vale mencionar o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Com a finalidade de controle de fiscalização das atividades potencialmente poluidoras,
a Politica institui a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), conferido pelo
IBAMA, essa taxa é devida pelos estabelecimentos e os valores fixados em lei e
devidos de acordo com o porte da empresa, ou seja, microempresa e empresa de
pequeno porte, empresa de médio porte (receita bruta anual superior a R$
1.200.000,00 e igual ou inferior a R$ 12.000.000,00), empresa de grande porte (receita
bruta anual superior a R$ 12.000.000,00).

Com base no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, a Lei 6938/1981 destaca, em
todo seu conteúdo, menciona formas de obter o ambiente equilibrado nos quais todos
têm direito de forma que possa minimizar impactos ao meio ambiente causados direta
ou indiretamente pelo homem.

Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006 que institui a Política Estadual de
Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes.

Como um presente em comemoração aos 25 anos da Política Nacional de Meio
Ambiente, O Estado de São Paulo recebeu no dia 17/03/2005 a Política Estadual de
Resíduos Sólidos, Lei nº 12.300, sancionada pelo então Governador Geraldo Alckmin.

O histórico dessa Lei começou quando da constituição do Grupo de Trabalho
representado pelos Deputados autores desta propositura, por meio do Ato nº 20/2003,
presididos pelo Deputado Estadual Arnaldo Jardim, com a finalidade de elaborar o
Projeto de Lei, segundo São Paulo (2005). Inicialmente, conforme São Paulo (2005), o
Grupo de Trabalho promoveu uma série de eventos públicos, entre audiências e
seminários, contando com a participação de vários segmentos socioeconômicos,
organizações não governamentais, órgãos do Poder Público, representantes do meio
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acadêmico, pesquisadores e estudiosos da matéria sendo apresentada uma primeira
minuta do anteprojeto da Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Essa minuta do anteprojeto foi disponibilizada eletronicamente na página da internet da
Assembleia Legislativa, canal que foi amplamente utilizado para o encaminhamento de
um número considerável de contribuições, de acordo com São Paulo (2005). Em
seguida, conforme São Paulo (2005) foram apresentadas emendas ao Anteprojeto, que
foram analisadas e debatidas nas onze reuniões que se seguiram.

Como resultado desse amplo processo de discussão com todos os setores afeitos à
questão dos Resíduos Sólidos, em 24 de maio de 2005 é apresentado o Projeto de Lei
nº 326, o qual procurou abranger as questões mais atualizadas da gestão integrada de
resíduos sólidos, construindo a ligação, entre uma política de gestão em consonância
com as Políticas Estaduais de Saneamento, Recursos Hídricos e de Meio Ambiente,
conforme São Paulo (2006).

Assim, em menos de um ano e com alguns vetos, passou a vigorar no Estado de São
Paulo a Política Estadual de Resíduos Sólidos, que dentre as disposições criou o
Fundo Estadual de Resíduos Sólidos, com a função de financiar projetos de reciclagem
nos municípios, promover a participação da sociedade, fomentar pesquisas e
implementar novas tecnologias ecologicamente corretas e sustentáveis.

2 - Legislação municipal

A seguir apresentamos um levantamento dos itens da Lei Orgânica do Município de
Lagoinha, de 08 de abril de 1990 que possuem alguma relação com o PMGIRS.
Título I – Da organização institucional
Capítulo I – Do Município e sua divisão territorial
Art. 5º - O Município de Lagoinha tem por objetivos fundamentais desenvolver
uma sociedade politicamente livre, socialmente justa e economicamente próspera,
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integrando-se com os Municípios da região para preservar os valores culturais e
naturais e para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Capítulo III – Da competencia do Município
Seção I – Da competencia privada
Art. 10 - Ao Município compete prover a tudo quanto respeite aointeresse de sua
população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras atribuições legais e
constitucionais, as seguintes:
I - Instituir e arrecadar tributos, fixar e cobrar preços públicos;
IX – estabelecer plano diretor, planejando e promovendo o seu desenvolvimento
integrado;
XIII – prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino
final do lixo domiciliar;
XIV – prover sobre o tratamento e o destino do lixo e de resíduos industriais e de
qualquer natureza;
Titulo II – Da organização politica
Capítulo II – Do poder legislativo
Secção II – Das atribuições as Câmara Municipal
Art. 18 - Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito legislar sobre todas as
competencias do Município e, especialmente:
II – sobre tributos municipais e preços dos serviços públicos e quaisquer outros
que venha a prestar;
III – sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual,
bem como abertura de créditos suplementares e especiais;
VII – concessão, permissão e autorização de serviços públicos ou de utilidade
pública;
X – concessão de uso de bens públicos;
XV – criação, estrutura e atribuições das Secretarias e demais órgão da
administração municipal;
XVI – o plano diretor e o planejamento municipal em geral;
Titulo III – Da organização administrativa
Capitulo IV – Dos serviços municipais

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

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

287

PMGIRS / Lagoinha

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

Art. 109 – A prestação de serviço público será realizada diretamente pelo
Município, ou indiretamente, por suas autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista e fundações públicas, e, por terceiros mediante autorização,
permissão ou concessão.
Art. 110 – A permissão de serviço público, na forma da lei, sempre a titulo
precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessados
para escolha do melhor proponente.
Art. 115 – O Município poderá realizar serviços de interesse comum, mediante
convênios com a União, Estado, ou entidades públicas ou particulares, e, através
de consórcio com outros municípios, na forma da lei.
Título IV - Da organização financeira
Capítulo I – Dos tributos municipais
Secção I – Dos princípios gerais
Art. 138 – Compete ao Município instituir:
II – taxas em razão do exercicio do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos de sua atribuição, especificos e divisíveis,
prestados ao contribuinte, ou postos a sua disposição;
§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
Capitulo III – Dos orçamentos
Art. 155 – Leis de iniciativa do Prefeito estabelecerão, com observancia dos
preceitos da Constituição Federal:
§ 4º - Os planos e programas setoriais serão elaborados em consonancia com o
plano plurianual e apreciados pela Câmara.
Titulo V – Do desenvolvimento do Município
Capitulo I – Das normas de desenvolvimento
Art. 161 – O Município elaborará plano de desenvolvimento, considerando em
conjunto os aspectos, econômicos, sociais e administrativos nos seguintes
termos:
III – social – com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao
bem estar da população;
Capitulo II – Do desenvolvimento urbano e rural
Art. 165 – O plano diretor do Município deverá:
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II – estabelecer normas sobre zoneamento, parcelamento e loteamento, uso e
ocupação do solo, indices urbanisticos, proteção ambiental e demais limitações
administrativas sobre edificações, construções e imóveis em geral;
Capítulo IV – Do meio ambiente, dos recursos naturais e do saneamento
Seção I – Do meio Ambiente
Art. 172 – Na concessão, na permissão e na realização de serviços públicos,
serão considerados, obrigatoriamente, a avaliação do serviço a ser prestado e o
seu impacto ambiental.
§ único – As empresas concessionarias e as permissionarias de serviços públicos
deverão atender às normas de proteção ambiental, sendo vedada a renovação da
concessão ou da permissão, nos casos de infrações graves.
Art. 173 – As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores

a sanções administrativas, com aplicação de multas diarias e

progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidencia, inclusive a
cassação do alvará de funcionamento, incluidas a redução do nivel de atividade e
a interdição, independente da obrigação dos infratores de reparação dos danos
causados.
Art. 174 – A construção e instalação de usina atomica e deposito de lixo atomico
ou de resíduos radioativos no Município, dependerão de prévio assentimento da
população, por meio de plebicito, na forma determinada na lei municipal.
Art. 175 – O Município estimulará a criação e manutenção de entidades
particulares de preservação do meio ambiente e combate à poluição em qualquer
de suas formas.
Art. 176 – O Município buscará, na forma de lei, estabelecer consorcio com outros
Municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção
ambiental, em particular à preservação dos recursos hidricos e ao uso equilibrado
dos recursos naturais.
Seção III – Do saneamento
Art. 179 – O Município terá progressivamente, após o desenvolvimento de
mecanismos institucionais e financeiros por parte do Estado, a atribuição de
assegurar os beneficios do saneamentoà população urbana e rural.
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Art. 180 – É dever do Município a extenção progressiva do saneamento básico a
toda população, considerando-o como serviço público essencial e como atividade
preventiva das ações de saude e meio ambiente.
§ 1º - A lei disporá sobre o controle, a fiscalização e a coleta e destinação do lixo
domiciliar, dos resíduos urbanos e dos industriais, hospitalares e laboratoriais.
§ 2º - Na ausencia da prestação de serviços por parte do Estado ou da união é de
responsabilidade do Poder Público municipal assegurar o abastecimento de água
tratada, luz, esgoto sanitário, coleta de lixo a toda a população.
Titulo VI – Das atividades Sociais
Capítulo I – Da seguridade social
Seção III – Do desenvolvimento social
Art. 191 – As ações do Poder Público municipal atraves de programas e projetos
na área da assistencia social serão organizadas, elaboradas, executadas e
acompanhadas observando-se os seguintes principios:
I – participação da comunidade;
Capítulo IV – Da comunicação social
Art. 217 – A ação do Município, no campo da comunicação, fundar-se-á sobre os
seguintes princípios;
I – democratização do acesso às informações;
II – pluralismo e multiplicidade das fontes de informação;
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Interface entre a Lei Orgânica do Município de Lagoinha, de 08 de abril de 1990 e o
PMGIRS/Lagoinha.

Artigos da Lei Orgânica

Interface com PGIRS

Art. 5º - O Município de Lagoinha tem por objetivos
fundamentais
desenvolver
uma
sociedade
politicamente
livre,
socialmente
justa
e
economicamente próspera, integrando-se com os
Municípios da região para preservar os valores
culturais e naturais e para garantir um meio
ambiente ecologicamente equilibrado.

A defesa do meio ambiente, desenvolvimento
de valores culturais e naturais com os
municípios vizinhos remete objetivamente à
possibilidade
de
se
buscar
soluções
consorciadas para, dentre outras, as questões
ambientais, gestão de resíduos em destaque.

Art. 10 - Ao Município compete prover a tudo quanto respeite ao interesse de sua população,
cabendo-lhe privativamente, dentre outras atribuições legais e constitucionais, as seguintes:
I - Instituir e arrecadar tributos, fixar e cobrar preços
públicos;

Conforme definido pela LF 11.445/2007, no uso
das atribuições deste inciso, cabe ao município
definir legislação específica para a Taxa de
Resíduos Sólidos.

IX – estabelecer plano diretor, planejando e
promovendo o seu desenvolvimento integrado;

Por ocasião da implementação ou revisão do
Plano Diretor do Município, os aspectos
definidos
neste
PGIRS
deverão
ser
considerados por sua precedência.

XIII – prover sobre a limpeza das vias e logradouros
públicos, remoção e destino final do lixo domiciliar;

Atribuição específica para a gestão de resíduos
sólidos no território do município.

XIV – prover sobre o tratamento e o destino do lixo
e de resíduos industriais e de qualquer natureza;

Em conformidado com o PGIRS, este inciso
deixa clara a atribuição de definir as formas de
gestão e gerenciamento dos resíduos gerados
em estabelecimentos privados no território do
município, incluindo-se aqueles transportados
por suas vias e que tenham destinação final em
seu território.

Art. 18 - Cabe à Câmara, com a sanção do Prefeito legislar sobre todas as competencias do
Município e, especialmente:
II – sobre tributos municipais e preços dos serviços
públicos e quaisquer outros que venham a prestar;
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III – sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias, o orçamento anual, bem como
abertura de créditos suplementares e especiais;

As datas a serem definidas para as leis
orçamentárias devem ser a referência para as
revisões do PGIRS, de forma a estarem
presentes
em
sua
formulação,
todos
orçamentos para a consecução do plano, a
serem submetidos ao legislativo municipal.

VII – concessão, permissão e autorização de
serviços públicos ou de utilidade pública;

Em havendo contratação de terceiros para
prestação de serviços públicos de coleta,
tratamento, destinação final de resíduos sólidos
e limpeza urbana, deverão estes serem
submetidos ao Legislativo Municipal.

X – concessão de uso de bens públicos;

XV – criação, estrutura e atribuições das
Secretarias e demais órgão da administração
municipal;

Durante a execução do Plano, será observada
a necessidade de autorização legislativa caso
haja necessidade de concessão de áreas
públicas.
Durante a execussão do Plano, será avaliada a
necessidade de estruturação do setor
responsável pela gestão de resíduos, de forma
a atender a suas diretrizes e estratégias.

XVI – o plano diretor e o planejamento municipal em
geral;

Necessidade
de
submeter
o
PGIRS
integralmente à autorização legislativa.

Art. 109 – A prestação de serviço público será
realizada diretamente pelo Município, ou
indiretamente, por suas autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e
fundações públicas, e, por terceiros mediante
autorização, permissão ou concessão.

Durante a execução do Plano, será avaliada a
necessidade/possibilidade de utilização de
serviços de terceiros, que deverá ser submetida
a aprovação legislativa.

Art. 115 – O Município poderá realizar serviços
de interesse comum, mediante convênios com a
União, Estado, ou entidades públicas ou
particulares, e, através de consórcio com outros
municípios, na forma da lei.

Este artigo, desde a promulgação da Lei, abre
a possibilidade de atuação em consórcio com
os municípios vizinhos.

Art. 138 – Compete ao Município instituir:
II – taxas em razão do exercicio do poder de polícia
ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos de sua atribuição, especificos e divisíveis,
prestados ao contribuinte, ou postos a sua
disposição;

Este inciso define a responsabilidade da
administração pública pela sustentabilidade
financeira de suas atribuições, através da
cobrança de serviços divisíveis, associando a
sua competência à fiscalização da Lei.

§ 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.

Artigo define com propriedade a não
associação dos impostos com as taxas e tarifas
públicas

Art. 155 – Leis de iniciativa do Prefeito estabelecerão, com observancia dos preceitos da
Constituição Federal:
§ 4º - Os planos e programas setoriais serão
elaborados em consonancia com o plano plurianual
e apreciados pela Câmara.
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Art. 161 – O Município elaborará plano de
desenvolvimento, considerando em conjunto os
aspectos, econômicos, sociais e administrativos
nos seguintes termos:
III – social – com normas destinadas à promoção
social da comunidade local e ao bem estar da
população;

A LF 12.305/2010, em vários de seus artigos e
incisos, associa diretamente a gestão integrada
de resíduos sólidos aos aspectos de
desenvolvimento econômico e inclusão social.
Necessário colocar na pauta de planejamento o
Plano de Desenvolvimento.

Art. 165 – O plano diretor do Município deverá:
II – estabelecer normas sobre zoneamento,
parcelamento e loteamento, uso e ocupação do
solo, indices urbanisticos, proteção ambiental e
demais limitações administrativas sobre edificações,
construções e imóveis em geral;

Quando da elaboração ou revisões do Plando
Diretor, deverão ser considerados os aspectos
existentes no PGRIS quanto à eventual
existência de áreas contaminadas, áreas para
destinação final e para tratamento de resíduos
sólidos.

§ único – As empresas concessionarias e as
permissionarias de serviços públicos deverão
atender às normas de proteção ambiental, sendo
vedada a renovação da concessão ou da
permissão, nos casos de infrações graves.

A Legislação Ambiental existente define as
formas de aprovação de atividades, privadas ou
não, sendo que aquelas concessionadas ou
permissionadas, a partir das linhas de corte a
serem definidas no PGIRS, estão também
sujeitas a apresentação de Plano de
Gerenciamento de Resíduos.

Art. 173 – As condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores
a
sanções administrativas, com aplicação de
multas diarias e progressivas no caso de
continuidade da infração ou reincidencia,
inclusive
a
cassação
do
alvará
de
funcionamento, incluidas a redução do nivel de
atividade e a interdição, independente da
obrigação dos infratores de reparação dos
danos causados.

Este artigo é um dos instrumentos importantes
para serem utilizados nas atividades de
controle a serem estabelecidas no PGIRS.

Art. 175 – O Município estimulará a criação e
manutenção de entidades particulares de
preservação do meio ambiente e combate à
poluição em qualquer de suas formas.

As organizações do segundo e do terceiro setor
existentes voltadas à proteção do meio
ambiente deverão ser incorporadas ao
processo de construção do PGIRS, e será
estimulada a organização de associações ou
cooperativas de catadores de materiais
recicláveis, em havendo interesse de grupos
neste sentido.

Art. 176 – O Município buscará, na forma de lei,
estabelecer consorcio com outros Municípios,
objetivando a solução de problemas comuns
relativos à proteção ambiental, em particular à
preservação dos recursos hidricos e ao uso
equilibrado dos recursos naturais.

Atividades consorciadas com outros municípios
são estimuladas na gestão de resíduos, tanto
na LF 11.445/2007 como na LF 12.305/2010
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Art. 179 – O Município terá progressivamente,
após o desenvolvimento de mecanismos
institucionais e financeiros por parte do Estado,
a atribuição de assegurar os beneficios do
saneamento à população urbana e rural.
Art. 180 – É dever do Município a extenção
progressiva do saneamento básico a toda
população, considerando-o como serviço
público essencial e como atividade preventiva
das ações de saude e meio ambiente.

A Universalização dos serviços de limpeza
urbana são objetivos claros do PGIRS, a serem
definidos com diretrizes, estratégias e metas
específicas para cada abordagem.

§ 1º - A lei disporá sobre o controle, a fiscalização e
a coleta e destinação do lixo domiciliar, dos
resíduos urbanos e dos industriais, hospitalares e
laboratoriais.

Fiscalização e controle serão abordados no
PGIRS, considerando-se todos os aspectos
presentes neste parágrafo.

§ 2º - Na ausencia da prestação de serviços por
parte do Estado ou da união é de responsabilidade
do Poder Público municipal assegurar o
abastecimento de água tratada, luz, esgoto
sanitário, coleta de lixo a toda a população.

Já é de competência do município o provimento
dos serviços de coleta de resíduos, sendo que
o PGIRS deverá ampliar e reestruturas estas
competências, conforme definido na LF
12.305/2010

Art. 191 – As ações do Poder Público municipal atraves de programas e projetos na área da
assistencia social serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas observando-se
os seguintes principios:
A participação e o controle social, desde a
etapa de elaboração do PGRIS, passando por
sua aprovação, chegando-se, por fim ao
controle social dos serviços, exercido das mais
variadas formas, está entre os princípios que
norteiam a elaboração do plano, e presentes na
LF 12.305/2010

I – participação da comunidade;

Art. 217 – A ação do Município, no campo da comunicação, fundar-se-á sobre os seguintes
princípios;
I – democratização do acesso às informações;

II – pluralismo e multiplicidade das fontes de
informação;
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Os indicadores a serem criados para os
serviços de limpeza urbana, além de outras
possibilidades que possam surgir durante a
elaboração do plano, serão considerados
durante o processo, além da utilização dos
instrumentos
usuais
de
comunicação
existentes.
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Levantamento da legislação existente no município que possui alguma relação com o
PMGIRS

Lei nº 679, de 31 de agosto de 2009
Dispõe sobre criação do Conselho Municipal de
Meio Ambiente – COMDEMA e dá outras
providências.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente terá um
papel de grande relevância na construção do
PGIRS e no acompanhamento de sua
implantação.

Lei nº 680, de 31 de agosto de 2009

Institui a Política Municipal de Educação
Ambiental na Rede Municipal de Ensino de
Lagoinha e dá outras providências.

A Política Municipal de Educação Ambiental será
o roteiro inicial para o processo de
estabelecimento de Diretrizes, Estratégias e
Metas a serem definidas no PGIRS acerca deste
tema, considerando-se as legislações Estadual e
Federal existentes, e as características e cultura
local.

Lei nº 681, de 31 de agosto de 2009

Dispõe sobre política municipal de habitação
sustentável e dá outras providências

A Política Nacional de Resíduos Sólidos define
como prioritário atuar na mudança de hábitos e
costumes. Esta Lei Municipal propicia a
possibilidade de se abrir um debate importante
na cidade sobre os padrões de construção
sustentável durante a execução do plano, com o
uso de energias limpas, utilização de materiais
reciclados e o papel da administração pública e
da sociedade neste tema.

Lei nº 682, de 31 de agosto de 2009
Dispõe sobre a criação do Projeto de Proteção
das Águas do Município de Lagoinha e dá
outras providências correlatas.

A legislação existente propicia a possibilidade de
se trazer ao debate do PGIRS a integralidade do
tema Saneamento Ambiental.

Lei nº 684, de 31 de agosto de 2009
Dispõe sobre as atividades pertinentes ao
controle da poluição atmosférica, por meio da
avaliação da emissão de fumaça preta de
veículos e máquinas movidos a diesel, conforme
regulamentação específica e adota outras
providências.

Esta Lei Municipal permite a abordagem da
relação existente a gestão de resíduos sólidos e
os demais temas relativos à poluição ambiental.

Lei nº 685, de 31 de agosto de 2009
Dispõe
sobre
a
obrigatoriedade
de
implementação de Projeto de Arborização
Urbana nos novos parcelamentos do solo.
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Esta Lei Municipal permite a abordagem da
relação existente a gestão de resíduos sólidos e
os demais temas relativos à poluição ambiental.
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Lei nº 729, de 19 de outubro de 2010

Dispõe sobre proibição de queimadas de
qualquer natureza no território compreendido
pela Zona Urbana do Município de Lagoinha,
estabelece penalidade pecuniária e dá outras
providências correlatas.

É sabido que em áreas que não são densamente
urbanizadas existe o hábito de queimadas não
somente de restos de culturas, mas também de
resíduos. Esta Lei Municipal deverá ser trazida à
pauta para que sejam estabelecidas diretrizes,
estratégias e metas para os objetivos relativos à
redução de emissões relacionadas aos resíduos
sólidos objeto de queimadas, mesmo aquelas
realizadas em zona não urbana.

Lei nº 730, de 19 de outubro de 2010
Institui a Política Municipal de Recursos
Hídricos, estabelece normas e diretrizes para
a recuperação, preservação e conservação
dos recursos hídricos e cria o Sistema
Municipal de Gerenciamento de Recursos
Hídricos do Município de Lagoinha.

A legislação existente propicia a possibilidade de
se trazer ao debate do PGIRS a integralidade do
tema Saneamento Ambiental.

3 - Legislação e Normas Brasileiras aplicáveis

Legislação geral
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Lei Federal nº 6.849 e Decreto Federal nº
4.954/2004

Lei Federal nº 7.802 de 11/07/1989

Lei Federal nº 9.605 de 12/02/1998

Lei Federal nº 12.690 de 19/07/2012
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EMENTA
Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e
do comércio de fertilizante, corretivos, inoculantes ou
biofertilizantes destinados à agricultura e dá outras
providências.
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá
outras providências.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.
Dispõe sobre a organização e o funcionamento das
Cooperativas de Trabalho; institui o Programa
Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do Art.
442 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452 de 01/05/1943.
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Lei Federal nº 12.695 de 25/07/2012

Decreto Federal nº 875 de 19/07/1993

Decreto Federal nº 4.281 de 25/06/2002

Decreto Federal nº 6.017 de 17/01/2007

Decreto Federal nº 6.263 de 21/11/2007

Decreto Federal nº 7.390 de 09/12/2010

Dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União
no âmbito do Plano de Ações Articuladas; altera a Lei
no 11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir os
polos presenciais do sistema Universidade Aberta do
Brasil na assistência financeira do Programa Dinheiro
Direto na Escola; altera a Lei no 11.494, de 20 de
junho de 2007, para contemplar com recursos do
FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na
educação do campo; altera a Lei no 10.880, de 9 de
junho de 2004, para dispor sobre a assistência
financeira da União no âmbito do Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e Adultos; altera a Lei no 8.405,
de 9 de janeiro de 1992; e dá outras providências.
Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos
e seu Depósito.
Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999,
que institui a Política Nacional de Educação
Ambiental, e dá outras providências.
Regulamenta a Lei nº 11.107 de 06/04/2005, que
dispõe sobre normas gerais de contratação de
consórcios públicos.
Institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima - CIM, orienta a elaboração do Plano Nacional
sobre Mudança do Clima, e dá outras providências.
Regulamenta os Art. 6º, 11 e 12 da Lei nº 12.187 de
29/12/2009, que institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima - PNMC.

Decreto Federal nº 7.217 de 21/06/2010

Regulamenta a Lei Federal nº 11.445 de 05/01/2007.

Decreto Federal nº 7.404 de 23/12/2010

Regulamenta a Lei nº 12.305 de 02/08/2010.

Decreto Federal nº 7.619 de 21/11/2011
Lei Estadual nº 997/1976

Lei Estadual nº 10.888/2001

Lei Estadual nº 11.387/2003

Lei Estadual nº 12.047/2005

Lei Estadual nº 12.528/2007
Lei Estadual nº 13.798/2009
Decreto Estadual nº 8.468/1976
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Regulamenta a concessão de crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de resíduos sólidos.
Dispões sobre o controle da poluição do meio
ambiente.
Dispõe sobre o descarte final de produtos
potencialmente perigosos de resíduos que contenham
metais pesados (pilhas, baterias,
lâmpadas
fluorescentes e frascos de aerossóis em geral).
Dispõe sobre a apresentação, pelo Poder Executivo,
de um Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o
Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
Institui o Programa Estadual de Tratamento e
Reciclagem de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal
ou Animal e Uso Culinário.
Obriga os Shopping Centers, com um número
superior a cinquenta estabelecimentos comerciais, a
implantarem processo de coleta seletiva de lixo.
Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas PEMC.
Regulamenta a Lei 997/76 que dispõe sobre a
prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.
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Decreto Estadual n° 42.798/1998

Decreto Estadual nº 47.397/2002

Decreto Estadual nº 54.645/2009

Decreto Estadual nº 55.947 de 24/06/2010
Resolução SMA nº 39/2004

Resolução SMA nº 22/2007

Resolução SMA nº 75/2008

Resolução SMA nº 38/2011

Resolução CONAMA nº 001 de 23/01/1986

Resolução CONAMA nº 237 de 22/12/1997
Resolução CONAMA nº 313 de 29/10/2002
Resolução CONAMA nº 314 de 29/10/2002
Resolução CONAMA nº 330 de 30/04/2003

Resolução CONAMA nº 422 de 23/03/2010
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Institui o Programa “Núcleos Regionais de Educação
Ambiental” no Estado de São Paulo e dá outras
providências.
Dá nova redação ao Título V e ao Anexo 5 e
acrescenta os Anexos 9 e 10, ao Regulamento da Lei
nº 997, de 31/05/1976, aprovado pelo Decreto nº
8.468, de 08/09/1976, que dispõe sobre a prevenção
e o controle da poluição do meio ambiente.
Regulamenta dispositivos da Lei 12.300 de
16/03/2006, que institui a Política Estadual de
Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do artigo 74 do
Regulamento da Lei 997 de 31/05/1976, aprovado
pelo Decreto 8468 de 08/09/1976.
Regulamenta a Lei nº 13.798, de 09/11/2009, que
dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças
Climáticas - PEMC.
Estabelece diretrizes para caracterização do material
dragado e disposição em solo.
Dispõe sobre a execução do Projeto Ambiental
Estratégico “Licenciamento Ambiental Unificado”, que
visa integrar e unificar o licenciamento ambiental no
Estado de São Paulo, altera procedimentos para o
licenciamento das
atividades que especifica e dá outras providências.
Dispõe sobre licenciamento das unidades de
armazenamento, transferência, triagem, reciclagem,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos de
Classes IIA e IIB, classificados segundo a ABNT NBR
10.004, e dá outras providências.

Estabelece a relação de produtos geradores de
resíduos de significativo impacto ambiental, para fins
do disposto no artigo 19, do Decreto Estadual nº
54.645 de 05/08/2009, que regulamenta a Lei
Estadual nº 12.300 de 16/03/2006, e dá providências
correlatas.
Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para
a avaliação de impacto ambiental. Alterada pelas
Resoluções nº 11, de 1986, nº 05, de 1987, e nº 237,
de 1997.
Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente.
Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos
Sólidos Industriais.
Dispõe sobre o registro de produtos destinados à
remediação.
Institui a Câmara Técnica de Saúde, Saneamento
Ambiental e Gestão de Resíduos. Alterada pelas
Resoluções nº 360/2005, e nº 376/2006.
Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e
projetos de Educação Ambiental, conforme Lei no
9.795, de 27 de abril de 1999, e dá outras
providências.
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ABNT NBR 13894/1997

Tratamento no solo (landfarming).

ABNT NBR 14283/1999

Resíduos em solos - Determinação da biodegradação
pelo método respirométrico – Procedimento.

ABNT NBR 10004/2004

Resíduos sólidos - Classificação.

ABNT NBR ISO 26.000/2010

Diretrizes sobre responsabilidade social.
Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em
cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de
junho de 2009.
Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros,
nos moldes operacionais e regulamentares do
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Ambiental.

Resolução/CD/FNDE nº 10 de 18/04/2013

Resolução/CD/FNDE nº 18 de 21/05/2013
Resolução nº 2 de 15/07/2012

De acordo com Art. 6 da Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006, os resíduos
sólidos enquadrar-se-ão nas seguintes categorias que serão utilizadas para efeito de
caracterização da legislação específica:

Resíduos urbanos:

Resíduos Sólidos Domiciliares - (secos, úmidos e indiferenciados)
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Decreto Federal nº 5.940 de 25/10/2006

Decreto Federal nº 7.405 de 23/12/2010

Resolução CONAMA nº 275 de 25/04/2001

Resolução CONAMA nº 316 de 29/10/2002

Resolução CONAMA nº 378 de 19/10/2006

Resolução CONAMA nº 386 de 27/12/2006
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EMENTA
Institui a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta, na
fonte geradora, e a sua destinação às cooperativas.
Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos
Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, o
Comitê Interministerial da Inclusão Social de
Catadores de Lixo, dispondo sobre sua organização e
funcionamento, dentre outras providências.
Estabelece código de cores para diferentes tipos de
resíduos na coleta seletiva.
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de
resíduos. Alterada pela Resolução nº 386 de
27/12/2006.
Define
os
empreendimentos
potencialmente
causadores de impacto ambiental nacional ou
regional para fins do disposto no inciso III, § 1º, Art.
19 da Lei nº 4.771 de 15/09/1965 e dá outras
providências.
Altera o Art. 18 da Resolução nº 316 de 29/10/2002
que versa sobre tratamento térmico de resíduos.
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Resolução CONAMA nº 404 de 11/11/2008

Resolução CONAMA nº 420 de 28/12/2009

ABNT NBR 8849/1985
ABNT NBR 1298/1993
ABNT NBR 13463/1995
ABNT NBR 13896/1997
ABNT NBR 14283/1999
ABNT NBR 13999/2003
ABNT NBR 14599/2003
ABNT NBR 10004/2004
ABNT NBR 10005/2004
ABNT NBR 10006/2004

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento
ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de
resíduos sólidos urbanos.
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de
qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas
e
estabelece
diretrizes
para
o
gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por
essas substâncias em decorrência de atividades
antrópicas.
Apresentação de projetos de aterros controlados de
resíduos sólidos urbanos - Procedimento.
Líquidos livres - Verificação em amostra de resíduos Método de ensaio.
Coleta de resíduos sólidos.
Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para
projeto, implantação e operação.
Resíduos em solos - Determinação da biodegradação
pelo método respirométrico.
Papel, cartão, pastas celulósicas e madeira Determinação do resíduo (cinza) após a incineração a
525°C.
Requisitos
de
segurança
para
coletorescompactadores de carregamento traseiro e lateral.
Resíduos sólidos - Classificação.
Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de
resíduos sólido.
Procedimento para obtenção de extrato solubilizado
de resíduos sólidos.

ABNT NBR 10007/2004

Amostragem de resíduos sólidos.

ABNT NBR 13334/2007

Contentor metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³ para
coleta
de
resíduos
sólidos
por
coletorescompactadores de carregamento traseiro - Requisitos.

ABNT NBR 13221/2010

Transporte terrestre de resíduos.

ABNT NBR 15849/2010

Resolução SMA nº 39/2004

Resolução SMA nº 22/2007

Portaria IBAMA nº 45/1995
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Resíduos sólidos urbanos - Aterros sanitários de
pequeno porte - Diretrizes para localização, projeto,
implantação, operação e encerramento.
Estabelece as diretrizes gerais à caracterização do
material a ser degradado para gerenciamento de sua
disposição em solo.
Altera procedimentos para o licenciamento das
atividades específicas, incluindo sistemas de
armazenamento e transferência de resíduos da
construção civil, desde que associadas a
beneficiamento; sistemas de transbordo, tratamento e
disposição final de resíduos de serviços de saúde e
transbordos de resíduos sólidos domiciliares.
Constitui a Rede Brasileira Manejo Ambiental de
Resíduos - REBRAMAR, integrada à Rede Pan
Americana de Manejo Ambiental de Resíduos REPAMAR, coordenada no nível da América Latina e
Caribe pelo centro Pan Americano de Engenharia
Sanitária e Ciências Ambientais - CEPIS.
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Resíduos de limpeza corretiva
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMENTA

ABNT NBR 1299/1993

Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos
sólidos urbanos - Terminologia.

ABNT NBR 13463/1995

Coleta de resíduos sólidos.

Resíduos Verdes / Compostagem
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
ABNT NBR 13591/1996

EMENTA
Compostagem - Terminologia.

ABNT NBR 13999/2003

Instrução Normativa nº 27 de 31/07/2006 Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

Papel, cartão, pastas celulósicas e madeira Determinação do resíduo (cinza) após a incineração a
525°C.
Dispõe sobre fertilizantes, corretivos, inoculantes ou
biofertilizantes, para serem produzidos, importados
ou comercializados, deverão atender aos limites
estabelecidos nos Anexos I, II, III, IV e V desta
Instrução Normativa no que se refere às
concentrações máximas admitidas para agentes
fitotóxicos, patogênicos ao homem, animais e plantas,
metais pesados tóxicos, pragas e ervas daninhas.

Resíduos Volumosos
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMENTA

ABNT NBR 13896/1997

Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para
projeto, implantação e operação.

ABNT NBR 15112/2004

Resíduos da construção civil e resíduos volumosos Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para
projeto, implantação e operação.

Resíduos Sólidos Cemiteriais
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMENTA

Resolução CONAMA nº 368 de 28/04/2006

Altera dispositivos da Resolução nº 335 de 03/04/2003,
que dispõe sobre o licenciamento ambiental de
cemitérios. Alterada pela Resolução nº 402 de
17/11/2008.
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Resíduos dos serviços públicos de saneamento
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Resolução CONAMA nº 005 de 15/06/1988

Resolução CONAMA nº 005 de 05/08/1993

Resolução CONAMA nº 357 de 17/04/2005

Resolução CONAMA nº 375 de 29/08/2006

Resolução CONAMA nº 380 de 31/11/2006

Resolução CONAMA nº 410 de 04/05/2009

Resolução CONAMA nº 420 de 28/12/2009

Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/2011
ABNT NBR 7166/1992
ABNT NBR 13221/2010
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EMENTA
Dispõe sobre o licenciamento de obras de saneamento
básico.
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos
gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários. Alterada pela Resolução nº 358 de
29/04/2005.
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem
como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Alterada pelas Resoluções nº 370 de 06/04/2006, nº
397 de 03/04/2008, nº 410 de 04/05/2009, e nº 430 de
13/05/2011.
Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de
lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de
esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras
providências. Retificada pela Resolução nº 380 de
31/10/2006.
Retifica a Resolução CONAMA nº 375 de 29/08/2006 Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de
lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de
esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras
providências.
Prorroga o prazo para complementação das condições
e padrões de lançamento de efluentes, previsto no Art.
44 da Resolução nº 357 de 17/04/2005 e no Art. 3º da
Resolução nº 397 de 03/04/2008.
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de
qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento
ambiental de áreas contaminadas por essas
substâncias em decorrência de atividades antrópicas.
Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de
efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357 de
17/04/2005.
Conexão internacional de descarga de resíduos
sanitários - Formato e dimensões.
Transporte terrestre de resíduos.
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Resíduos de Drenagem
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Resolução CONAMA nº 005 de 05/08/1993

Resolução CONAMA nº 357 de 17/04/2005

Resolução CONAMA nº 375 de 29/08/2006

Resolução CONAMA nº 380 de 31/10/2006

Resolução CONAMA nº 410 de 04/05/2009

Resolução CONAMA nº 420 de 28/12/2009

Resolução CONAMA nº 430 de 13/05/2011
ABNT NBR 7166/1992
ABNT NBR 13221/2010

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

EMENTA
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos
gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários. Alterada pela Resolução nº 358 de
29/04/2005.
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem
como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Alterada pelas Resoluções nº 370 de 06/04/2006, nº
397 de 03/04/2008, nº 410 de 04/05/2009 e nº 430 de
13/05/2011.
Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola
de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento
de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá
outras providências. Retificada pela Resolução nº 380
de 31/10/2006.
Retifica a Resolução nº 375 de 29/08/2006 - Define
critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos
de esgoto gerados em estações de tratamento de
esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras
providências.
Prorroga o prazo para complementação das condições
e padrões de lançamento de efluentes, previsto no Art.
44 da Resolução nº 357 de 17/04/2005, e no Art. 3º da
Resolução nº 397 de 03/04/2008.
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de
qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento
ambiental de áreas contaminadas por essas
substâncias em decorrência de atividades antrópicas.
Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de
efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357 de
17/04/2005.
Conexão internacional de descarga de resíduos
sanitários - Formato e dimensões.
Transporte terrestre de resíduos.
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Aterros de resíduos sólidos
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMENTA
Apresentação de projetos de aterros de resíduos
industriais perigosos - Procedimento.
Apresentação de projetos de aterros controlados de
resíduos sólidos urbanos – Procedimento.
Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e
III - inertes – Procedimento.
Apresentação de projetos de aterros sanitários de
resíduos sólidos urbanos.
Dispõe sobre licenciamento das unidades de
armazenamento, transferência, triagem, reciclagem,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos de
Classes IIA e IIB.

ABNT NBR 8418/1984
ABNT NBR 8849/1985
ABNT NBR 11174/1990
ABNT NBR 8419/1992

Resolução SMA 75/2008

Resíduos industriais:

Resíduos Industriais
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Resolução CONAMA nº 008 de 19/09/1991
Resolução CONAMA nº 023 de 12/12/1996
Resolução CONAMA nº 228 de 20/08/1997

Resolução CONAMA nº 235 de 07/01/1998

Resolução CONAMA nº 244 de 16/10/1998

Resolução CONAMA nº 362 de 23/06/2005

Resolução CONAMA nº 401 de 04/11/2008

Resolução CONAMA nº 420 de 28/12/2009

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

EMENTA
Dispõe sobre a entrada no país de materiais residuais.
Regulamenta a importação e uso de resíduos
perigosos. Alterada pelas Resoluções nº 235 de
07/01/1998 e nº 244 de 16/10/1998.
Dispõe sobre a importação de desperdícios e resíduos
de acumuladores elétricos de chumbo.
Altera a Resolução nº 23/96 (altera o anexo 10) em
cumprimento ao disposto no art. 8o da Resolução nº
23/96 - Altera o anexo 10 da Resolução nº 23, de 12/12/
1996.
Altera a Resolução no 23/96 (exclui item do anexo 10) Exclui item do anexo 10 da Resolução CONAMA nº 23
de
12/12/1996.
Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final
de óleo lubrificante usado ou contaminado.
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no
território nacional e os critérios e padrões para o seu
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras
providências. Alterada pela Resolução nº 424 de
22/04/2010.
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de
qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento
ambiental de áreas contaminadas por essas
substâncias em decorrência de atividades antrópicas.
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Apresentação de projetos de aterros de resíduos
industriais perigosos - Procedimento.
Solventes - Determinação de material não volátil Método de ensaio.
Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de
desempenho - Procedimento.
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos Procedimento.
Resíduos em solos - Determinação da biodegradação
pelo método respirométrico.
Sistemas espaciais - Limpeza de superfície de sistemas
de fluido. Parte 3: Procedimentos analíticos para a
determinação de resíduos não voláteis e contaminação
de partícula.

ABNT NBR 8418/1984
ABNT NBR 8911/1985
ABNT NBR 11175/1990
ABNT NBR 12235/1992
ABNT NBR 14283/1999

ABNT NBR ISO 14952-3/2006

Resíduos Eletroeletrônicos
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMENTA
Regulamenta a importação e uso de resíduos perigosos.
Alterada pelas Resoluções nº 235 de 07/01/1998 e nº
244 de 16/10/1998.
Dispõe sobre a importação de desperdícios e resíduos
de acumuladores elétricos de chumbo.
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no
território nacional e os critérios e padrões para o seu
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras
providências. Alterada pela Resolução nº 424 de
22/04/2010.
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de
qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento
ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias
em decorrência de atividades antrópicas.
Apresentação de projetos de aterros de resíduos
industriais perigosos - Procedimento.
Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto,
construção e operação - Procedimento.
Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de
desempenho - Procedimento.

Resolução CONAMA nº 023 de
12/12/1996
Resolução CONAMA nº 228 de
20/08/1997

Resolução CONAMA nº 401 de
04/11/2008

Resolução CONAMA nº 420 de
28/12/2009

ABNT NBR 8418/1984
ABNT NBR 10157/1987
ABNT NBR 11175/1990

Resíduos de Lâmpadas
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Resolução CONAMA nº 420 de
28/12/2009

ABNT NBR 8418/1984
ABNT NBR 10157/1987
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

EMENTA
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de
qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento
ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias
em decorrência de atividades antrópicas.
Apresentação de projetos de aterros de resíduos
industriais perigosos - Procedimento.
Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto,
construção e operação - Procedimento.
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Requisitos mínimos de desempenho para avaliação de
embalagens e acondicionamento para o transporte de
lâmpadas fluorescentes em todo ambiente de
distribuição, inclusive pós-uso.

Norma IPT NEA nº 76/2008

Resíduos de Pilhas e Baterias
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMENTA
Dispõe sobre o descarte final de produtos potencialmente
perigosos do resíduo urbano que contenham metais
pesados e dá outras providências.
Regulamenta a importação e uso de resíduos perigosos.
Alterada pelas Resoluções nº 235 de 07/01/1998 e nº
244, de 16/10/1998.
Dispõe sobre a importação de desperdícios e resíduos de
acumuladores elétricos de chumbo.
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no
território nacional e os critérios e padrões para o seu
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras
providências. Alterada pela Resolução nº 424 de
22/04/2010.
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade
do solo quanto à presença de substâncias químicas e
estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de
áreas contaminadas por essas substâncias em
decorrência de atividades antrópicas.
Apresentação de projetos de aterros de resíduos
industriais perigosos - Procedimento.
Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto,
construção e operação - Procedimento.
Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de
desempenho - Procedimento.
Requisitos mínimos de desempenho para avaliação de
embalagens e acondicionamento para o transporte de
lâmpadas fluorescentes em todo ambiente de distribuição,
inclusive pós-uso.

Lei Estadual nº 10.888 de 20/09/2001
Resolução CONAMA nº 023 de
12/12/1996
Resolução CONAMA nº 228 de
20/08/1997

Resolução CONAMA nº 401 de
04/11/2008

Resolução CONAMA nº 420 de
28/12/2009

ABNT NBR 8418/1984
ABNT NBR 10157/1987
ABNT NBR 11175/1990

IPT/NEA 76/2008

Resíduos Pneumáticos
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Resolução CONAMA nº 008 de
19/09/1991
Resolução CONAMA nº 264 de
26/08/1999
Resolução CONAMA nº 258/1999 e
301/2002
Resolução CONAMA nº 416 de
30/09/2009

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

EMENTA
Dispõe sobre a entrada no país de materiais residuais.
Licenciamento de fornos rotativos de produção de
clínquer para atividades de co-processamento de
resíduos.
Dispõe sobre a coleta e disposição final dos
pneumáticos inservíveis (Atenção: Resolução nº
258/1999 está em processo de revisão).
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental
causada por pneus inservíveis e sua destinação
ambientalmente adequada, e dá outras providências.
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Resolução CONAMA nº 420 de
28/12/2009

ABNT NBR 8418/1984
ABNT NBR 10157/1987
ABNT NBR 12235/1992
Resoluções Conjunta SMA/SS nº 01/2002

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de
qualidade do solo quanto à presença de substâncias
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento
ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias
em decorrência de atividades antrópicas.
Apresentação de projetos de aterros de resíduos
industriais perigosos - Procedimento.
Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto,
construção e operação - Procedimento.
Armazenamento de resíduos sólidos perigosos Procedimento.
Dispõe sobre a trituração ou retalhamento de pneus para
fins de disposição em aterros sanitários.

Óleo lubrificante / Comestíveis
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Resolução CONAMA nº 362 de
27/07/2005

Portaria ANP nº 71 de 25/04/2000

Portaria ANP nº 122 de 29/07/1999

Portaria ANP nº 125 de 30/07/1999

Portaria CAT nº 81 de 03/12/99

EMENTA
Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final
de óleo lubrificante usado ou contaminado. Revoga a
Resolução nº 09/1993. Alterada pela Resolução nº
450/2012.
Regulamenta a atividade de coleta de óleo lubrificante
usado ou contaminado (Altera Portaria ANP nº 164 de
28/09/99 e ANP nº 127 de 30/07/99).
Dispõe sobre o controle e descarte de óleos lubrificantes
usados ou contaminados (Altera a Portaria ANP nº 81 de
03/05/99).
Regulamenta a atividade de recolhimento, coleta e
destinação de óleo lubrificante usado ou acabado,
conforme diretrizes definidas na Portaria Interministerial
MME-MMA nº 1/99.
Disciplina o procedimento de coleta, transporte e
recebimento de óleo lubrificante usado ou contaminado.
(Alteração incorporada: Portaria CAT nº 60 de 04/08/00).

Resíduos perigosos
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMENTA

Resolução CONAMA nº 235/1998

Altera o anexo 10 da Resolução nº 23/96.

Resolução CONAMA nº 244/1998

Exclui item do anexo 10 da Resolução nº 23/96.

ABNT NBR 14064/2003
ABNT NBR 7501/2013
ABNT NBR 7500/2013
ABNT NBR 7503/2013
ABNT NBR 9735/2013

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

Atendimento a emergência no transporte de produtos
perigosos.
Transporte terrestre de produtos perigosos Terminologia.
Identificação para o transporte terrestre, manuseio,
movimentação e armazenamento de produtos.
Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de
emergência e envelope – Características, dimensões e
preenchimento.
Conjunto de equipamentos para emergências no
transporte terrestre de produtos perigosos.
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Resolução CNEN – NE – 6.05/1985

Gerência de
radioativas.

rejeitos

radioativos

em

instalações

Resíduos de Serviços de Saúde:

Resíduos de serviços de transporte
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMENTA
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos
gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários. Alterada pela Resolução nº 358, de
29/04/2005.

Resolução CONAMA nº 005 de
05/08/1993

Resíduos de Serviços de Saúde
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Resolução CONAMA nº 006 de
19/09/1991
Resolução CONAMA nº 316 de
29/10/2002

Resolução CONAMA nº 330 de
25/04/2003
Resolução CONAMA nº 358 de
29/04/2005
ABNT NBR 8418/1984

EMENTA
Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos
provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e
aeroportos.
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de
resíduos. Alterada pela Resolução nº 386, de
27/12/2006.
Institui a Câmara Técnica de Saúde, Saneamento
Ambiental e Gestão de Resíduos. Alterada pelas
Resoluções nº 360, de 17/05/2005 e nº 376, de
24/10/2006.
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências.
Apresentação de projetos de aterros de resíduos
industriais perigosos - Procedimento.

ABNT NBR 12807/1993

Resíduos de serviços de saúde - Terminologia.

ABNT NBR 12808/1993

Resíduos de serviço de saúde - Classificação.

ABNT NBR 12809/1993

Manuseio de resíduos sólidos de serviços de saúde.

ABNT NBR 12810/1993
ABNT NBR 13853/1997
ABNT NBR 14652/2001

Coleta de resíduos de serviços de saúde –
Procedimento.
Coletores para resíduos sólidos de serviços de saúde
perfurantes ou cortantes - Requisitos e ensaios.
Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços
de saúde - Requisitos de construção e inspeção Resíduos do grupo A.

ABNT NBR 15051/2004

Laboratórios clínicos - Gerenciamento de resíduos.

ABNT NBR 9191/2008

Sacos plásticos para acondicionamento de lixo requisitos e métodos de ensaios.

ABNT NBR 13221/2010

Transporte terrestre de resíduos.

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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Portaria CVS nº 13 de 04/11/2005

Portaria CVS nº 16 de 19/11/1999

Portaria CVS nº 21 de 10/09/2008

Resolução Conjunta SS-SMA SJDC SP 01/1998
Resolução Conjunta SS-SMA-SJDC SP 01/2004

Portaria ANVISA nº 344 de 12/05/1998

Resolução ANVISA nº 306 de
07/12/2004.
Decisão de Diretoria CETESB nº
03/04/E/2004

Norma CETESB E15.010
Norma CETESB E15.011
Norma CETESB P4 262/2001
Resolução CETESB nº 07/1997
Portaria MINTER nº 53/1979

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

Aprova Norma Técnica que trata das condições de
funcionamento dos Laboratórios de Análises e
Pesquisas Clínicas, Patologia Clínica e Congêneres,
dos Postos de Coleta Descentralizados aos mesmos
vinculados, regulamenta os procedimentos de coleta de
material humano realizados nos domicílios dos
cidadãos, disciplina o transporte de material humano.
(Revoga a Portaria CVS nº 1 de 18/01/00).
Institui Norma Técnica sobre resíduos quimioterápicos
nos estabelecimentos prestadores de serviços de
saúde.
Aprova a Norma Técnica sobre gerenciamento de
resíduos perigosos de medicamentos em serviços de
saúde.
Aprova as Diretrizes Básicas e Regulamento Técnico
para apresentação e aprovação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de
Saúde.
Estabelece classificação, as diretrizes básicas e o
regulamento técnico sobre Resíduos de Serviços de
Saúde Animal - RSSA.
Aprova o Regulamento Técnico sobre Substâncias e
Medicamentos Sujeitos a Controle Especial. ANVISA,
1998. Atualizada pela Resolução-RDC 249, de
05/09/2002. Revogada parcialmente pela ResoluçãoRDC n° 201/2002 e alterada pela Resolução-RDC n°
249/2002.
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
Homologa a revisão da Norma Técnica P4.262 Gerenciamento de Resíduos Químicos Provenientes de
Estabelecimentos de Serviços de Saúde - Procedimento
(dezembro/2003), em atendimento à Resolução
Conjunta SS-SNA-SJDC nº 1/98.
Sistema de tratamentos térmico sem combustão de
resíduos dos grupos A e E.
Sistema para incineração de resíduos de serviços de
saúde.
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos químicos
provenientes de estabelecimentos de serviços de
saúde.
Dispõe sobre padrão de emissão para unidades de
incineração de resíduos de serviço de saúde.
Incineração de resíduos sólidos ou semissólidos.
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Resíduos de atividades rurais:

Resíduos agrosilvopastoris
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Federal nº 9.974 de 06/06/2000

Decreto Federal nº 4.074 de 04/01/2002

Decreto Federal nº 4.954 de 14/01/2004

Decreto Federal nº 8.059 de 26/07/2013

Resolução CONAMA nº 334 de
03/04/2003

Instrução Normativa nº 27 de 05/06/2006

Instrução Normativa nº 25 de 23/07/2009

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

EMENTA
Altera a Lei nº 7.802 de 11/07/1989, que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem
e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, e dá outras providências,
Regulamenta a Lei no 7.802 de 11/07/1989. Dispõe
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem
e
rotulagem,
o
transporte,
o
armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências.
Aprova o Regulamento da Lei no 6.894, de 16/12/1980,
que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção
e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou
biofertilizantes destinados à agricultura, e dá outras
providências.
Altera o Anexo ao Decreto nº 4.954, de 14/01/2004, que
aprova o Regulamento da Lei nº 6.894 de 16/12/1980,
que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção
e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou
biofertilizantes destinados à agricultura.
Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento
ambiental de estabelecimentos destinados ao
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.
Estabelece os limites de agentes fitotóxicos, metais
pesados tóxicos, pragas e ervas daninhas admitidos nos
fertilizantes, corretivos, condicionadores de solo e
substrato para plantas.
Aprova as normas sobre as especificações e as
garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a
rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos,
compostos, organominerais e biofertilizantes destinados
à agricultura.
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Instrução Normativa nº 53 de 23/10/2013

Estabelece as disposições e critérios para as definições,
a classificação, o registro e renovação de registro de
estabelecimento, o registro de produto, a autorização de
comercialização e uso de materiais secundários, o
cadastro e renovação de cadastro de prestadores de
serviços de armazenamento, de acondicionamento, de
análises laboratoriais, de empresas geradoras de
materiais secundários e de fornecedores de minérios, a
embalagem, rotulagem e propaganda de produtos, as
alterações ou os cancelamentos de registro de
estabelecimento,
produto
e
cadastro
e
os
procedimentos a serem adotados na inspeção e
fiscalização da produção, importação, exportação e
comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes,
biofertilizantes
e
materiais
secundários;
o
credenciamento de instituições privadas de pesquisa;
requisitos mínimos para avaliação da viabilidade e
eficiência agronômica e elaboração do relatório
técnicocientífico para fins de registro de fertilizante,
corretivo e biofertilizante na condição de produto novo,
de conformidade com o disposto no art. 15 do Anexo do
Decreto nº 4.954 de 2004.
Embalagem rígida vazia de agrotóxico - Procedimento
de lavagem.
Embalagem rígida vazia de agrotóxico – Destinação
Final da Embalagem não lavada – Procedimento.
Embalagens plásticas degradáveis e/ou de fontes
renováveis Parte 2: Biodegradação e compostagem Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NBR 13968/1997
ABNT NBR 14.719/2001
ABNT NBR 15448/2008

Resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários, e ferroviários,
postos de fronteira e estruturas similares:

Resíduos de serviços de transporte
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Portaria ANVISA nº 56 de 06/08/2008

ABNT NBR 8843/1996
Resolução CONAMA nº 005 de
05/08/1993
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EMENTA
Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas
Sanitárias no gerenciamento de resíduos sólidos nas
áreas de portos, aeroportos, passagens de fronteiras e
recintos alfandegados.
Aeroportos – Gerenciamento de resíduos sólidos –
Procedimento.
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos
gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários. Alterada pela Resolução nº 358, de
29/04/2005.
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Resíduos da Construção e Demolição:

Resíduo de Construção e Demolição
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

EMENTA

Resolução CONAMA nº 307 de
05/07/2002

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil. Alterada pelas
Resoluções nº 348 de 16/08/2004 e nº 431 de
24/05/2011.

Resolução CONAMA nº 348 de
16/08/2004

Altera a Resolução nº 307 de 05/07/2002, incluindo o
amianto na classe de resíduos perigosos.

Resolução CONAMA nº 431 de
24/05/2011

Altera o Art. 3º da Resolução nº 307 de 05/07/2002
estabelecendo nova classificação para o gesso.

Resolução CONAMA nº 448 de
18/01/2012

Altera os Art. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11 da Resolução nº
307 de 05/07/2002, alterando critérios e procedimentos
para a gestão dos resíduos da construção civil.

ABNT NBR 15112/2004

Resíduos da construção civil e resíduos volumosos Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto,
implantação e operação.

ABNT NBR 15113/2004

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação.

ABNT NBR 15114/2004

Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de
reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e
operação.

ABNT NBR 15115/2004

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção
civil - Execução de camadas de pavimentação Procedimentos.

ABNT NBR 15116/2004

Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção
civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto
sem função estrutural - Requisitos.

ABNT NBR 13221/2010

Transporte terrestre de resíduos.

Resolução SMA Nº 41/2002

Procedimentos para o licenciamento ambiental de
aterros de resíduos inertes e da construção civil.
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4 - Agencia Reguladora

Foram adotados para efeito deste Plano, as definições do PMGIRS para o MODELO
DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS LOCAIS DE SANEAMENTO
BÁSICO, reproduzidos a seguir:

A definição de atividade regulatória estatal não é uniforme na doutrina. Afora as
inúmeras definições que se colhem entre os estudiosos, cada autor com a sua, há
mesmo divergências no tocante ao âmbito de abrangência dessa atividade.
Conforme (Lima, 2009), “regulação é a função pública de intervenção em face da
ordem econômica, pela qual o Estado restringe, condiciona, disciplina, promove
ou organiza as iniciativas pública e privada na atividade econômica, com vistas a
assegurar seu funcionamento equilibrado e a realização de objetivos de interesse
público”.
Conforme (Galvão Júnior, 2009) a regulação é a “intervenção do Estado nas
ordens econômica e social com a finalidade de se alcançar eficiência e equidade,
traduzida como universalização na provisão de bens e serviços públicos de
natureza essencial, por parte de prestadores de serviço estatais e privados”.
Por fim, nos incisos II e II, Art. 2º, capítulo I, do Decreto 7.217/2007, que
regulamentou a Lei 11.445/2007, a regulação e a fiscalização foram assim
definidas.
II. “Regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço
público,

incluindo

suas

características,

padrões

de

qualidade,

impacto

socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua
oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços
públicos, para atingir os objetivos do Art. 27.
III. Fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou
avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos
editados pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público.
IV. “Entidade de regulação: entidade reguladora ou regulador: agência reguladora,
consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente regulador, ou
qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua competências
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próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções
de prestador dos serviços regulados”.

3.5.3 A Regulação e a Fiscalização na Lei 11.445/2007 e no Decreto
7.127/2007

Desde a extinção do em 1986, o setor de saneamento básico requeria um marco
regulatório. A Lei Nacional do Saneamento Básico, nº 11.445, de 05 de janeiro de
2007, é um dos instrumentos legais deste marco regulatório. Traz em seu
arcabouço, diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da prestação
dos serviços de saneamento básico.
A lei 11.445/2007, em seu artigo 11, elege a regulação como condição de
validade dos contratos de prestação dos serviços. Em seu art. 12, § 1º atribui ao
regulador a função de arbitrar os conflitos entre distintos prestadores atuantes na
cadeia. Em seu art. 23, § 1º, estabelece a possibilidade do titular do serviço
delegar a atividade regulatória para entidade de regulação pertencente à
Administração Pública de outro ente federado situado dentro dos limites do
respectivo estado. Caberá ao órgão ou ente regulador a monitorização da
implementação do plano de saneamento básico, como previsto no parágrafo
único do art. 20 da Lei nº 11.445/07. Importante também destacar o conteúdo do
artigo 11 da Lei 11.445/2007.
“Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a
prestação de serviços públicos de saneamento básico:
I. A existência de plano de saneamento básico.
II. A existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços, no nos termos do
respectivo plano de saneamento básico.
III. A existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de
regulação e de fiscalização (grifo nosso).
IV. “A realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato”.
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Importante reprisar o conteúdo do artigo 9°, inciso II, da Lei 11.445/2007.
“Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de
saneamento básico, devendo, para tanto:
I. Prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de
sua atuação. (grifo nosso).
Da mesma forma, a Lei 11.445/2007 permite que o titular opte entre exercer a
atividade regulatória ou delegá-la ao Estado. Observe o conteúdo do artigo 32 da
Lei 11.445/2007.
Art. 32. As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de
fiscalização dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo
titular:
I. Diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou
indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou II. Mediante delegação a
órgão ou entidade de outro ente da Federação, por meio de gestão associada de
serviços públicos autorizada por consórcio público ou convênio de cooperação
entre entes federados.
A Lei nº 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os serviços
são prestados pelo titular. Não existe distinção quando não há relação contratual
ente o titular e o prestador, em função da prestação ser por meio de órgão da
Administração Pública Municipal Direta ou Entidade da Administração Pública
Municipal Indireta. Para o Município de Lagoinha essa situação poderá ocorrer
para a prestação dos serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais
e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. O Decreto de Regulamentação
da Lei nº 11.445/07, cria a possibilidade do exercício da regulação de forma
diferenciada, conforme observado o conteúdo dos artigos 28 e 29 do Decreto
7.217/2007.
Art. 28. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:
I. Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e
financeira da entidade de regulação; e II. Transparência, tecnicidade, celeridade e
objetividade das decisões.
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Art. 29. Cada um dos serviços públicos de saneamento básico pode possuir
regulação específica.
Resta entender pelo art. 29 do Decreto 7.217/2007 que os serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos poderão ter uma entidade regulatória; os
serviços drenagem urbana e manejo das águas pluviais, outra. No extremo, que
os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, também.
Importante destacar que este PMGIRS recomenda que as atividades de
fiscalização e regulação não estejam em órgãos separados e, como veremos
mais adiante, que tais atividades esteja nas mãos do Município.

3.5.4 Competências da Função Regulatória

Para o bom exercício da atividade regulatória, o órgão ou entidade dela incumbido
deve reunir um conjunto de competências. Em linhas gerais, os reguladores hão
de ter as seguintes competências: (i) normativa, correspondente à capacidade de
emitir comandos gerais e abstratos, em conformidade com a lei, mas
independentemente do poder regulamentar atribuído ao chefe do Poder
Executivo; (ii) adjudicatória, consistente na prerrogativa de emissão de atos
concretos voltados a admitir a integração de atores econômicos no setor regulado
(licenças, autorizações, concessões, permissões) e para conferir-lhes direitos
específicos (como na regulação tarifária, quando existente); (iii) fiscalizatória, para
monitorar a ação dos particulares e exigir-lhes atuação conforme a ordenação do
setor; (iv) sancionatória, para reprimir condutas que discrepem dos padrões
estabelecidos e coibir falhas de mercado ou violações aos direitos dos
consumidores dos bens ou serviços regulados; (v) arbitral, para dirimir conflitos
entre regulados, sem prejuízo da inafastabilidade da apreciação judicial, e (vi) de
recomendação, traduzida no poder dever de subsidiar, orientar e informar ao
poder político, as necessidades de formulação ou reformulação nas políticas
públicas setoriais.
Embora as entidades reguladoras, no formato de agências, disponham de
autonomia administrativa e financeira, não é papel das mesmas a formulação de
políticas públicas para o setor.
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Essa tarefa continua sendo de competência do Poder Executivo. Definidas as
políticas e fixadas às diretrizes para o setor, cabe à entidade reguladora viabilizar
a implementação das mesmas por meio das atividades reguladora e fiscalizadora
com controle social.

3.5.5 Objetivos da Regulação

Os objetivos da regulação previstos no Decreto nº 7.217/2010, que regulamentou
a Lei nº 11.445/07 são dois: o equilíbrio do mercado (regulando a atividade
econômica) e a proteção dos direitos e deveres dos usuários (assegurando a
implementação dos planos de saneamento) e a qualidade dos serviços prestados.
Art. 27. São objetivos da regulação:
I. Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para
a satisfação dos usuários;
II. Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência
dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e IV.
Definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio
econômico financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros
preços públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos
serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
Parágrafo único. Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de
saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para execução dos
contratos e dos serviços e para correta administração de subsídios.
Observa-se que a regulação da prestação direta de serviços de saneamento
básico não precisa preocupar-se com o equilíbrio do mercado.

Regulação para Serviços Públicos de Saneamento Delegados

Em geral, as agências reguladoras são criadas por lei como autarquias de regime
especial, conferindo-lhes a independência decisória e o mandato fixo e a estabilidade
de dirigentes.
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Por sua vez, a independência associa-se a não submissão hierárquica a outros órgãos
ou entidades da Administração Pública (PIETRO, 2004) e ao risco de captura pelos
agentes regulados. Reconhece-se ainda que, o Chefe do Poder Executivo pode
contingenciar recursos, como ocorre com algumas agências reguladoras, portanto, a
independência regulatória não é absoluta.

As ações regulatórias a serem desenvolvidas, são definidas pela Lei Federal nº
11.445/2007, e são apresentadas no Quadro a seguir:

O modelo de delegação para Regulação e Fiscalização deverá seguir as tendências
presentes no âmbito dos organismos consorciados ou associativos existentes sem que
seja necessário criar Agência Reguladora de Saneamento Ambiental própria, ou ainda
contratando uma das agências existentes. Criar a própria Agência Reguladora em
Lagoinha não está na pauta, pela ausência de condições mínimas para tal.
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Quadro 2 - Ações regulatórias definidas pela Lei Federal nº 11.445/2007
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XXIII - DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

1 - Agendas setoriais de implementação do PMGIRS/Lagoinha

1.1 - Diretrizes e outros elementos norteadores

Ao longo do processo de construção deste PMGIRS/Lagoinha, que teve início com a
primeira reunião com Comitê Diretor onde estiveram presentes os técnicos
representantes das secretarias municipais em 10/12/2015 e a aprovação do conteúdo
na PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA em 14 de abril de 2016, passando pelas oficinas
realizadas ao longo do processo de planejamento, foram abordados e discutidos
exaustivamente os temas e as contribuições identificados pelos técnicos da
administração, agentes da sociedade civil e lideranças comunitárias e culminaram nas
Agendas Setoriais sistematizadas no Item XXIII.7 - Página 326.

Elementos norteadores desse processo, as Diretrizes Específicas e Aspectos Legais
apresentados a seguir, serviram como parâmetro tanto para a seleção de experiências
em outras administrações públicas municipais exitosas, como se buscou durante os
debates que culminaram nos programas e ações ora apresentados mantê-los como
linha mestra no processo de planejamento.

1.2 - Diretrizes específicas

A PNRS, promulgada pela Lei Federal nº 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto nº
7.404/2010 estabelece que sejam priorizadas, através de seu Art. 9º, a não geração e
redução dos resíduos; esforços para reutilização de resíduos e encaminhamento para
sua reciclagem; adoção de tratamentos quando necessários e disposição adequada
dos rejeitos.

A utilização de tecnologias que podem representar atalhos e que avançam diretamente
para tratamentos de resíduos, sejam elas de qualquer natureza, sem diferenciação,
devem ser evitadas porque eliminam as responsabilidades definidas pela PNRS, quais
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sejam a logística reversa e a responsabilidade compartilhada pela gestão, objeto
central da política.

1.3 - Elementos norteadores do PMGIRS/Lagoinha
 Separação dos resíduos domiciliares na fonte de geração (resíduos secos e úmidos,
e posteriormente resíduos orgânicos que podem ser reciclados ou tratados);
 Universalização da Coleta Seletiva dos resíduos secos, realizada porta a porta, ou
em pontos de entrega no caso das propriedades rurais;
 Operação a baixo custo, buscando-se a inserção de associações ou cooperativas
para geração de trabalho e renda através dos recicláveis, onde as administrações
públicas municipais têm papel importante;
 Compostagem da parcela orgânica dos RSU na área urbana, e estímulo à
compostagem nas propriedade rurais;
 Segregação dos Resíduos da Construção e Demolição com reutilização ou
reciclagem dos resíduos de Classe A (trituráveis) e Classe B (madeiras, plásticos,
papel e outros);
 Segregação dos Resíduos Volumosos (móveis, inservíveis e outros) para
reutilização ou reciclagem;
 Participação ativa nos processos implantados ou a serem implantados da logística
reversa com o retorno à indústria dos materiais pós-consumo (embalagens de
agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; embalagens de óleos lubrificantes; lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos
eletroeletrônicos e seus componentes).
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2 - Definições das Diretrizes, Estratégias, Ações e Metas

Os Programas estão divididos em 2 conjuntos a saber:
 PROGRAMAS - Onde as abordagens são os próprios resíduos ou conjunto de
ações para sua gestão.
 PROGRAMAS ESPECIAIS - Onde as abordagens são condicionantes para a
execução e continuidade do processo de planejamento e não estão relacionadas
diretamente a algum tipo de resíduo e onde são estabelecidas ações de caráter
estrutural ou pontuais.

O estabelecimento de ações prioritárias não está ligado a essa classificação, e uma
ação é definida como prioritária quando as metas estabelecidas podem ser
comprometidas pelo não início dela no tempo previsto, em geral imediato, permitindo o
encadeamento de outros programas e ações deste PMGIRS/Lagoinha.

3 - Definição dos responsáveis pela implementação das estratégias

Para cada ESTRATÉGIA está(ão) definido(s) o(s) AGENTE(s) envolvido(s) no
processo e o setor da administração pública municipal que possui a COMPETENCIA /
RESPONSABILIDADE pela execução das ações, conforme numeração constante do
Organograma a seguir:
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Secretaria Municipal de
Finanças

1

Secretaria Municipal de
Administração

2

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e
Assistência Social

3

Secretaria Municipal de
Planejamento e Obras

4

Chefe de
Gabinete

Assessoria
Jurídica

Gestor
Operacional

Vice - Prefeito
Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos e Rurais

5

Secretaria Municipal de
Saúde e Saneamento

6

Prefeito

Comitê
Gestor

11

Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e
Meio Ambiente

7

Secretaria da Fazenda

8

Secretaria de Governo

9

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura
e Turismo

10

Figura 38 - Organograma da atual administração pública

4 - Definição das fontes de Financiamento do PMGIRS/Lagoinha - REC

Os Programas e Ações apresentam um raciocínio para seu financiamento ao longo dos
períodos definidos, que podem ser divididos em:
 Recursos Orçamentários (A) - Estão contidos nessa caracterização os recursos
necessários para o atendimento imediato da coleta regular e coleta seletiva, bem
como outros serviços que precisam ser aprimorados.
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 Governos Estadual e Federal (C) - Estão contidos investimentos dos governos
estadual e federal, principalmente nos investimentos em infraestrutura, onde o
município não tem capacidade para utilização de recursos orçamentários.
 Terceiros (privados) (D) - Investimentos de parceiros privados que tenham interesse
em contribuir com a administração pública – são pequenos investimentos em
equipamentos, mão de obra e serviços.
 Outros (E) - Dependentes de outras variáveis, são recursos de ONG nacionais ou
não que financiem projetos na área ambiental como um todo. Em geral recursos
para Educação Ambiental e pequenos projetos.
 Soluções consorciadas (F) - Possibilidade, a partir das ações a serem encadeadas
para a formação de consórcio regional com vistas a investimentos de porte a partir
da priorização dada para recursos do Governo Federal aos consórcios públicos,
como previsto nas Leis Federais 11.445/08 e 12.305/10. Possibilidade de concessão
de vários serviços regionalizados através de Parceria Pública - Privada.
A

Orçamentários

B

Fundo municipal

C

Governos Estadual e Federal

D

Terceiros (privados)

E

Outros (ONG, FEHIDRO, etc.)

F

Soluções consorciadas

Quadro 3 - Definição das fontes de recursos financeiros – REC

5 - Cronograma de execução Física e Financeira

No sentido de condensar as informações a apresentação dos períodos de execução
física e financeira das Metas estabelecidas pelas Ações, será utilizada a seguinte
apresentação:

Os períodos de execução foram divididos em 5 (cinco) grupos subdivididos em Curto,
Médio e Longo, observando prioritariamente o período de vigência do plano plurianual
municipal.
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A definição dos prazos para conclusão das Metas (Cronograma físico - financeiro)
esta realçado, conforme modelo apresentado a seguir e que será utilizado nas tabelas
do Quadro Resumo. Foram estimados os valores para até o período 3 (três) e nas
Metas onde não há indicação de valores, foram usadas as seguintes legendas como
forma de justificativa:
HS

Custo horário do Servidor Público Municipal

OV

Custo que depende de outras variáveis

Ø

Sem valores definidos
Os valores definidos estão apresentados em R$ * 1000

Quadro 4 - Legenda para definição de valores para execução das Metas

Período

1

2

3

4

5

Ano

2016

2017
a
2020

2021
a
2024

2025
a
2028

2029
a
2032

Prazos

Curto

Cronograma físico financeiro

Médio
HS

OV

Longo
Ø

Quadro 5 - Modelo de cronograma de execução física e financeira das Metas

6 - Apresentação das Agendas Setoriais

Para apresentação das Agendas Setoriais na forma de Diretrizes, Estratégias,
Programas, Ações e Metas, foram utilizadas as tabelas contidas nos Quadros Resumo,
que permitem visualização rápida e sistematização das informações, conforme fora
estabelecido desde o processo participativo.

Nesta etapa apresentamos a descrição e status dos Programas, as Diretrizes,
Estratégias, as Competências, os Agentes e o Período de Execução Financeira com
valores indicativos, bem como a definição dos órgãos municipais competentes e suas
respectivas responsabilidades.
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7 - Quadros Resumo

Como pode ser observado os Quadros Resumo definem um Programa específico,
define seu status quanto a implantação, estabelece as diretrizes para o programa, e ao
definir as estratégias, define também os agentes envolvidos no processo, e estabelece
qual setor da administração pública municipal é responsável direto pela implantação do
Programa.

Nos mesmos Quadros Resumo são definidas as ações necessárias, a origem dos
recursos e o período para início e conclusão das ações, bem como o volume estimado
de recursos quando estes são financeiros.

8 - Periodicidade de sua revisão do PMGIRS/Lagoinha

De acordo com a Seção IV, Art. 19, Inciso XIX da Política Nacional de Resíduos
Sólidos - Lei Federal nº 12.305/2010 a periodicidade da revisão dos PMGIRS devem
observar prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal.

No Brasil, previsto no Art. 165 da Constituição Federal, e regulamentado pelo Decreto
2829, de 29/10/1998 é um plano de médio prazo, que estabelece as Diretrizes,
Objetivos e Metas a serem seguidos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal ao
longo de um período de quatro anos. É aprovado por lei quadrienal, sujeita a prazos e
ritos diferenciados de tramitação e possui vigência do segundo ano de um mandato até
o final do primeiro ano do mandato seguinte.

Desta forma quando apresentamos as definições dos períodos para a conclusão das
Metas de Curto, Médio e Longo prazo deste PMGIRS/Lagoinha a periodicidade de sua
revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual
municipal, foram definidos também que o 2º período terá início em 2017, o 3º em 2021,
o 4º em 2025 e o 5º em 2029, o que coincide com os períodos de vigência dos PPA
Municipais.
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PROGRAMA 01

COLETA E DESTINAÇÃO DE RSU - SECOS
DIRETRIZES

- Universalização da Coleta Seletiva disponibilizada a 100% da população urbana no sistema
de porta a porta.
- Realizar Coleta Seletiva na zona rural.
- Enviar para a reciclagem todos os resíduos recicláveis gerados no município,
correspondente aos resíduos secos.
- Reduzir ao máximo os rejeitos a serem enviados à disposição final.
- Obter a adesão de toda a população de Lagoinha, inclusive produtores e distribuidores,
comerciantes e prestadores de serviços, aos programas de Coleta Seletiva.
- Reciclagem com renda para cooperativas de catadores da região.
- Ampliação da participação da sociedade na segregação na fonte, principalmente da zona
rural.
ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Implantar dispositivos para armazenagem de resíduos
secos nos pontos de coleta da zona rural.

1, 2, 4

5

Implantar coleta de secos e úmidos na zona rural,
universalizando o serviço.

1, 2, 4

5

Ter Programa de Educação e Mobilização Ambiental
específico e permanente.

5, 7, 10

11

1, 6

5

Implantar e disponibilizar PEV para entrega voluntária
dos recicláveis.

1, 6

5

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.

5, 9

11

Implantar e disponibilizar Box Office A3P para disposição
dos recicláveis nas unidades da administração publica
instaladas no município.

5, 9

11

Manter a
específicos.

disponibilização

dos
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PERÍODO DE EXECUÇÃO

AÇÕES

REC

A01

Implantar rede com 10 PEV.

A02

Implantar programa A3P.

A03

Produzir 5 mil folhetos explicando a
coleta seletiva – anualmente.

A

A04

Elaborar e firmar convênios para
atividades de Educação Ambiental
para este e outros temas.

A

HS

HS

A05

Informar e orientar a população
rural sobre a separação de Secos e
Úmidos.

A

HS

HS

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

1

2

3

4

5

A

1,0

4,0

-

5,0

5,0

A, C

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,0

5,0

5,0

5,0

HS

HS

HS
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PROGRAMA 02

RSU - ÚMIDOS
DIRETRIZES

- Universalização da Coleta de RSU - Úmidos, disponibilizada a 100% da população urbana
no sistema de porta a porta.
- Redução dos volumes de resíduos para destinação final em aterros ou outro modelo
tecnológico.
- Qualificar o sistema e os equipamentos de coleta de resíduos.
- Objetivar o aproveitamento total dos resíduos.
Agentes

Competência /
Responsabilidade

Intervenção para recuperação do atual Aterro de valas.

1, 5, 9

4

Busca de alternativas tecnológicas e/ou consorciadas
para tratamento e/ou disposição final.

1, 5, 9

4

Implantação de Área de Transbordo para iminente
disposição remota.

1, 5, 9

4

ESTRATÉGIAS

AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

3

4

5

A06

Revisar e ampliar a localização de
caixas de madeira na zona rural,
com separação de secos e
úmidos.

A

6,0

24,0

24,0

24,0

24,0

A07

Informar e orientar a população
rural sobre a separação de Secos
e Úmidos.

A

HS

HS

HS

HS

HS

A08

Implantar programa de revisão
periódica dos veículos utilizados
na coleta e na limpeza urbana.

A

OV

OV

OV

OV

OV

A09

Realizar
levantamento
de
viabilidade e de custos de
disposição
remota
(aterros
privados em outras cidades) –
projeção de custos.

A

HS

HS

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

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

329

PMGIRS / Lagoinha

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

PROGRAMA 03

RSU - ORGANICOS
DIRETRIZES

- Reduzir a destinação final desses resíduos como rejeito.
- Reduzir a quantidade dos resíduos orgânicos enviados ao aterro.
- Instituir o conceito de Coleta Diferenciada para RSU - Úmidos, entre orgânicos e rejeitos.
- Atingir todos os produtores rurais com o programa de compostagem in situ e uso de
composto orgânico.

ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Estimular a compostagem nas propriedades rurais através
de programa específico, com a participação dos pequenos
e médios produtores.

5, 9

7

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.

5, 10

7

Implantar coleta diferenciada para RSU – Orgânicos na
área urbana.

1, 7

5

Implantar programa de mobilização para estimular a
compostagem dos RSU - Orgânicos in situ, (nas próprias
residências ou propriedade rurais) com vistas à redução
de emissões e aproveitamento na forma de adubo.

1, 5, 10

7

Estimular através de programa específico, ações de
compostagem e uso de composto orgânico nas atividades
agrícolas.

1, 5, 10

7

AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

A10

Implantar
projeto
piloto
em
determinada localidade da área
urbana para segregação na fonte
de resíduos orgânicos a serem
coletados na área urbana.

A, E

6,5

26,0

A11

Implantar sistema de coleta
específica de resíduos orgânicos
em mercados, restaurantes e
demais geradores de resíduos
orgânicos na área urbana com
potencial de segregação na fonte.

A, E

HS

HS
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A12

Informar e orientar a população
rural sobre a separação de secos
e úmidos e da utilização de
resíduos
orgânicos
para
compostagem in situ, através de
programa específico.

A, E,
C

A13

Viabilizar alternativa locacional
para manejo dos RSU – Orgânicos
coletados na área urbana.

A

A14

Implantar programa de incentivo à
compostagem nas propriedades
rurais e nas residências da zona
urbana.

A

A15

Elaborar e firmar convênio para
atividades de Mobilização e
Educação Ambiental para este e
outros temas.

A, E

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

36,0

HS
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PROGRAMA 04

RESÍDUOS VERDES
DIRETRIZES

- Serviço de poda e limpeza de praças e vias de acesso que atenda as necessidades da
cidade.
- Recepcionar no EcoPonto os resíduos verdes de geração domiciliar.
- Reaproveitamento e reciclagem de resíduos de poda.
ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Os Resíduos Verdes devem ser incorporados às
estratégias e ações de reciclagem de resíduos orgânicos.

7

5

Resíduos verdes 100% reaproveitados ou reciclados.

7

5

Ter Plano de Trabalho para a manutenção e poda de
exemplares existentes em áreas públicas, viário, parques
e áreas verdes do município.

7

5

AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

A16

Elaborar Plano Anual de Trabalho
para a manutenção e poda de
exemplares existentes em áreas
públicas, viário e áreas verdes do
município.

A

HS

A17

Separar troncos de galhos e
folhas, sendo estes últimos
enviados para compostagem, e os
troncos destinados junto com as
madeiras recebidas no EcoPonto.

A

HS
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PROGRAMA 05

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - RCC, VOLUMOSOS,
MADEIRAS E TRONCOS
DIRETRIZES

- Promover o alinhamento das estratégias, ações e metas do PMGIRS/Lagoinha com a
Resolução CONAMA/307.
- Reaproveitamento e reciclagem dos RCC, RCD, Volumosos, Madeiras e Troncos.
- Os resíduos deste programa não fazem parte da coleta domiciliar de porta em porta, os
pequenos volumes de origem domiciliar devem ser entregues em locais apropriados
(EcoPontos), ou estão sujeitos às definições dos Acordos Setoriais para Logística Reversa.
- Serviços do tipo “Operação Cata-Treco”, “Cata Bagulho” e similares, são ações corretivas e
não devem ser institucionalizadas.
- Os Grandes Geradores dos resíduos deste programa são responsáveis pelo transporte e
destinação final dos resíduos sob sua responsabilidade.

ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Reutilizar e Reciclar parte os resíduos produzidos e/ou
descartados na cidade, incentivando atividades privadas e
iniciativas socioambientais e educativas.

1, 4, 9

5

Regulamentar as atividades dos pequenos e grandes
geradores, definindo a “linha de corte” que os classifica.

4, 5, 7, 9

2

Garantir a destinação adequada aos rejeitos.

1, 4

5

Obter 100% de reaproveitamento de RCC e RCD
recebidos nos EcoPontos, e/ou envio para reciclagem.

1, 5

4

AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

3

4

5

60,0

120,0

20,0

20,0

20,0

A18

Implantação e manutenção de 1
EcoPonto.

A

A19

Encaminhar resíduos de madeiras
para empresas que possam
reutiliza-los ou recicla-los.

A

HS

HS

HS

HS

A20

Elaborar acordos de logística
reversa com os comerciantes e
distribuidores
de
volumosos
instalados no município.

A

HS

HS

HS

HS
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A21

Organizar operação tipo “CataBagulho” unicamente como forma
de ação corretiva - conjuntamente
com operações periódicas, de
forma a atender no período de 1
ano todos os bairros da cidade.

A

OV

A22

Buscar parceria para recuperação
de madeiras nobres e produção de
objetos, com o objetivo de geração
de
trabalho
e
renda
ou
socioeducativo.

A

HS

A23

A par do Programa Especial 3 Soluções Consorciadas - buscar
introduzir no protocolo mínimo
soluções regionais para Aterros de
Inertes, Áreas de Triagem e
Transbordo e gestão regional
segundo a Resolução CONAMA
307.

A

HS

A24

Exigir Planos de Gerenciamento
de Resíduos da Construção e
Demolição - RCC para obras e
reformas
de
porte
a
ser
estabelecido pela Lei de Uso e
Ocupação do Solo e Código de
Obras do Município – conforme
Programa Especial 2 – Eixos
Estruturantes.

A

Ø

A25

Buscar área para implantação de
um Aterro de Inertes contendo
Área de Transbordo e Triagem e
para processamento.

A

HS

A26

Implantação de Aterro de Inertes
contendo Área de Transbordo e
Triagem e para processamento.

A, C,
D, F

450,0
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PROGRAMA 06

RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - RSS
DIRETRIZES

- Abranger resíduos de geração doméstica nas ações deste programa.
- Controlar a geração e destinação final de resíduos de saúde de unidades públicas e
privadas.
- Instituir a cobrança pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos RSS de
geradores privados.
- Buscar solução para disposição final para carcaças de animais.
ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Ter destinação adequada a todos os resíduos gerados
nas unidades de saúde públicas, implantando a coleta
seletiva de recicláveis.

1, 9

6

Ter destinação adequada a todos os resíduos gerados
nas unidades de saúde privadas, incluídos dentistas e
unidades veterinárias, com a implantação de coleta
seletiva de recicláveis.

1, 9

6

Ter sistema de coleta pública de recebimento e
destinação final de RSS de origem doméstica e de
produtos veterinários.

1, 7, 9

6

Ter sistema de controle e de informações de geração de
RSS públicos e privados.

7, 9

6

Os cidadãos da zona urbana e rural devem ser
informados quanto a suas reponsabilidade na disposição
final de carcaças de animais.

4, 5, 10

7

Buscar soluções consorciadas e/ou privadas para a
disposição final de carcaças de animais

4, 5, 7

11
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AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

HS

HS

A27

Implantar e manter segregação
nas unidades de saúde públicas
dos RSS de forma a disponibilizar
para a coleta regular somente os
resíduos úmidos e secos.

A

A28

Implantar nas unidades públicas
de saúde, sistema simplificado e
seguro para recepção de RSS de
geração
doméstica,
como
seringas,
perfuro-cortantes,
frascos
e
embalagens
de
remédios – observando o que for
aprovado no Acordo Setorial do
setor a ser firmado e aprovado.

A

10,0

A29

Elaborar campanha para informar
a população, em especial a rural,
sobre o serviço de recebimento
de RSS de origem doméstica e
veterinários.

A

HS

A30

Elaborar
campanha
para
orientação da população rural
acerca das melhores práticas
para disposição final de carcaças
de animais, em especial aquelas
sugeridas pelos órgãos técnicos
agropecuários.

A

HS

A31

Iniciar debate com as cidades
vizinhas
buscando
soluções
consorciadas para a disposição
final de carcaças de animais.

A

HS
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PROGRAMA 07

RESÍDUOS SUJEITOS A LOGÍSTICA REVERSA
DIRETRIZES

- Ter participação ativa na logística reversa, através de parcerias com as entidades
operadoras definidas nos acordos setoriais
- Implantação de logística reversa associada a coleta, tratamento e disposição final próprios
para aqueles resíduos não alcançados e/ou abrangidos pelos acordos setoriais.
- Reutilização de parte dos pneus descartados.
- Reduzir em 100% o descarte irregular dos resíduos sujeitos a Logística Reversa.
- Compras públicas devem conter a obrigatoriedade da responsabilidade dos fornecedores
para o tratamento e destinação final dos resíduos passíveis de Logística Reversa.
- Resíduos sujeitos a Logística Reversa não podem ter destinação final como rejeitos em
Aterros Sanitários.
Agentes

Competência /
Responsabilidade

Coibir e autuar o descarte irregular destes resíduos.

4, 5, 9

7

Buscar adequação aos acordos setoriais existentes e
aqueles que estão em fase de negociação ou
implantação, ou quando estabelecidos.

4, 7, 9

11

Introduzir em todos os processos licitatórios a
responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e
entrega adequada dos resíduos dos produtos sujeitos a
logística reversa.

1, 2, 7, 9

2

Firmar acordo com o comerciante interessado - podendo
inclusive disponibilizar local para embalagens de
Agrotóxicos.

2, 5, 7

9

ESTRATÉGIAS

AÇÕES

A32

REC

Estimular os produtores rurais a
enviar suas embalagens de
agrotóxicos aos pontos de
comercialização
através
de
campanha específica.

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

A

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

3

5

4

HS
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A33

Implantar sistema simplificado
com pontos de recepção de pilhas
e baterias no EcoPonto, em
próprios públicos e parceiros
privados.

A

10,0

A34

Fiscalizar as empresas geradoras
de resíduos/embalagens de óleos
lubrificantes
quanto
a
sua
destinação final.

A

HS

A35

Estimular os pontos privados
existentes de coleta de pilhas,
baterias e outros resíduos deste
programa,
trazendo-os
para
parceria na divulgação dos locais
de entrega voluntária de pilhas e
baterias.

A

HS

A36

Iniciar os contatos com as
entidades representantes dos
fabricantes e distribuidores que já
tenham ou venham a ter Acordos
Setoriais firmados, para parceria
em seu sistema de logística
reversa, tanto no sentido de
parceria para eventual instalação
de posto de coleta, como para
atuar na divulgação de suas
atividades.

A

A37

Recepcionar no
eletroeletrônicos
para reciclagem.

A

HS

A38

Elaborar e implantar projeto em
parceria com ONG, Cooperativa,
Associação ou iniciativa privada
para manufatura reversa de
eletroeletrônicos,
e
estudar
viabilidade de implantação local
de unidade de processamento,
como forma de geração de
trabalho e renda e inclusão digital.

A, B,
D, E

OV

EcoPonto os
enviando-os

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

10,0

10,0

HS

HS
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A39

Formalizar acordo ou convênio
para recebimento de pneus
usados
ou
inservíveis
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.

A

A40

Receber
pneus
de
doméstica no EcoPonto.

A

A41

Em função de problemas de
saúde pública, organizar ações de
recolhimento e de educação
ambiental para recolhimento e
entrega de pneus usados ou
inservíveis.

A

HS

HS

A42

Buscar parceria com cooperativa,
ONG
ou
associação
para
reutilização e produção de objetos
utilizando os pneus usados, com
o objetivo de geração de trabalho
e renda ou socioeducativo.

A, B,
E

OV

OV

A43

Introduzir em todos os processos
de compras públicas (Termo de
Referência), a obrigatoriedade da
responsabilidade
dos
fornecedores
pelos
resíduos
passíveis de Logística Reversa.

A

HS

HS

A44

Buscar parceria com instituição
que recolhe e dá destinação a
pilhas e baterias, para montagem
de
pontos
de
coleta
(comerciantes,
prefeitura,
escolas).

A

HS

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

origem

HS

OV
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PROGRAMA 08

INCLUSÃO DOS CATADORES
DIRETRIZES

- Geração de trabalho e renda para populações de baixa renda através das oportunidades a
serem criadas na gestão integrada de resíduos sólidos no município.

ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Direcionar os recicláveis coletados a Cooperativas de
Catadores de Materiais Recicláveis.

4, 7, 9

11

Articular para incluir outros recicláveis em atividades de
geração de trabalho e renda, além dos recicláveis
tradicionais (deixar em aberto, não fechar esta porta).

7, 9

3

Ter um setor específico na administração pública municipal
que atue nas atividades de Inclusão Social e Produtiva,
com ênfase nas atividades ligadas à reciclagem e
catadores.

2, 7, 9

3

Ter um programa específico de inclusão social através das
oportunidades a serem criadas na gestão integrada de
resíduos sólidos.

7, 9

3

Articular regionalmente ações de inclusão social de
pessoas de baixa renda na triagem e comercialização de
materiais recicláveis e atividades ligadas à gestão integrada
de resíduos sólidos.

7, 9

3

AÇÕES

A45

REC

Criar Grupo de Trabalho para
programa de inclusão de pessoas
de baixa renda em atividades de
geração de trabalho e renda a
parir da gestão integrada de
resíduos sólidos no município.

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

A

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

HS

HS

3
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A46

Introduzir
no
protocolo
de
intenções proposto para atividades
consorciadas com os municípios
da região, a implantação de
cooperativa regional de catadores
de materiais recicláveis, e outras
atividades com potencial de
geração de trabalho e renda
decorrentes da implantação de
gestão integrada de resíduos
sólidos.

A

HS

HS

A47

Realizar pesquisa e levantamento
de público com perfil para atuação
em atividades decorrentes da
gestão integrada de resíduos
sólidos do município.

A

HS

HS

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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PROGRAMA 09

COBRANÇA PELOS SERVIÇOS
DIRETRIZES

- Tornar sustentáveis do ponto de vista econômico e financeiro todos os serviços previstos
no PMGIRS/Lagoinha, mediante a um sistema de cobrança transparente e justo.
- Aumentar capacidade de arrecadação do município.

ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Sem alteração de valores, definir percentual da receita de
IPTU a ser utilizado para a sustentabilidade do sistema.

2, 4, 9

1

Revisão da Planta Genérica Básica, Regularização
fundiária e Recadastramento Imobiliário do município,
para sua utilização quando da implantação da cobrança
pelos serviços de Coleta, Tratamento, Transporte, Gestão
e Destinação Final de Resíduos.

1, 2, 9

4

Quando efetivamente dadas as condições, implantar Taxa
de Lixo de acordo com o Artigo 29 da LF 11.445/07 e
Artigo 19 da LF 12.305/10.

1, 4, 9

2

AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

A48

Enviar matéria específica ao
Legislativo, sem alteração de
valores,
destinando
percentualmente sobre o valor
arrecadado de IPTU, o equivalente
orçamentário
dos
gastos
e
investimentos na Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos do Município.

A

HS

A49

Elaborar e implantar o sistema de
cobrança
pelos
serviços,
promovendo o alinhamento da
legislação existente com as
diretrizes estabelecidas neste
PGIRS/Lagoinha, enviando ao
Legislativo, matéria específica.

A

HS

A50

Criar o Fundo Municipal de Meio
Ambiente
e
Saneamento
Ambiental com rubrica específica
para custeio e investimentos na
área de Resíduos Sólidos – enviar
matéria específica ao Legislativo.

A

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

3

4

5

HS
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PROGRAMA 10

PROGRAMA DE INFORMAÇÕES, EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
AMBIENTAL
DIRETRIZES

- Estabelecer processo contínuo e permanente de educação, comunicação e mobilização
para o tema - Resíduos Sólidos.
- Os programas e ações do PGIRS devem atingir e “dialogar” com todos os setores da
sociedade e grupos sociais.
ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Criar programa amplo e prioritário de Comunicação,
Informação, Mobilização e Educação Ambiental onde o
tema “Resíduos Sólidos” tenha destaque.

7, 9

10

Em parceria com associações, escolas, ONG e outros, criar
projetos de educação ambiental com conteúdo de resíduos
sólidos.

7, 9

10

Criar setor de Educação Ambiental na Secretaria Municipal
de Educação, que atuará em consonância com as
orientações do Grupo de Gestão do PMGIRS/Lagoinha e
será responsável pela coordenação do Grupo de Trabalho
de Capacitação (ver Programa Especial 4).

2, 7, 9

10

AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

A51

Elaborar projeto de capacitação de
professores para transmissão dos
conteúdos sobre resíduos sólidos
junto a outros temas ambientais
(Plano de Capacitação em Meio
Ambiente (ver Ação A84).

A

HS

A52

Implantar programa amplo de
Educação
e
Comunicação
Ambiental com os conteúdos
previstos neste PGIRS/Lagoinha e
as ações e metas estabelecidas
neste Programa.

A

40,0

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

3

4

5

40,0

40,0

40,0
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A53

Elaborar projeto de educação
ambiental prevendo a multiplicação
e capacitação de multiplicadores,
(Professores das redes municipal e
estadual, Agentes Comunitários de
Saúde e outros agentes públicos
cuja atividade esteja vinculada ao
atendimento ao público).

A, C,
E

A54

Desenvolver programa específico,
definindo a produção de materiais
de
divulgação,
atividades
de
mobilização ambiental, parcerias
com os governos Estadual e
Federal, entidades gestoras dos
Acordos Setoriais, ONG, entidades
privadas
e
associações
empresariais para obtenção de
materiais de divulgação existentes e
parcerias.

A, C,
E

A55

Elaborar materiais de divulgação
(cartilhas)
que
tratem
prioritariamente
dos
seguintes
temas: Não geração, Redução,
Reutilização
e
Reciclagem;
Compostagem
domiciliar;
Compostagem rural; Coleta Seletiva
em Lagoinha.

A

A56

Preparar e elaborar Manual de
Orientação - Particularidades e
Destinação Correta dos Resíduos
dos Serviços de Saúde de origem
domiciliar e resíduos veterinários.

HS

HS

15,0

15,0

HS

4,0

4,0

4,0

4,0

A

HS

6,0

6,0

6,0

6,0

A57

Elaborar cartilha específica com as
principais informações sobre o
PMGIRS/Lagoinha.

A

HS

12,5

12,5

12,5

12,5

A58

Disponibilizar página interativa no
portal da Prefeitura de Lagoinha,
com suporte adequado, para
reclamações, sugestões, dúvidas e
interação sobre a Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos.

A

HS

OV

OV

OV
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PROGRAMA 11

DESTINAÇÃO DE REJEITOS
DIRETRIZES

- Reconhecer e aprimorar as ações voltadas às prioridades definidas pelo Art. 9º da PNRS.
- Buscar formas de minimizar os impactos ambientais referentes a destinação dos rejeitos.
ESTRATÉGIAS
Redução dos volumes de resíduos para destinação final
em aterros ou a outro modelo tecnológico definido para
destinação final dos rejeitos.
Atuação regional – buscando formação de consórcio com
as cidades vizinhas de Cunha, Redenção da Serra,
Natividade da Serra e Taubaté.
AÇÕES

REC

Agentes

Competência /
Responsabilidade

4, 5, 7, 9

11

2, 4

9

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

3

4

5

5,0

5,0

5,0

A59

Intervenção para recuperação do
atual Aterro Sanitário de Valas, na
perspectiva de se obter mais um
ano de vida útil.

A

50,0

20,0

A60

Busca por nova área utilizando-se
do mesmo expediente utilizado
anteriormente pela administração
pública, qual seja, o de locar a
área, considerando as limitações
da administração pública para
aquisições e a indisponibilidade de
áreas.

A

HS

HS

A61

Iniciar
os
procedimentos
necessários para contratação de
disposição remota dos resíduos
em aterros privados, bem como de
licenciamento
de
Área
de
Transbordo, esta, no sentido de
otimizar e reduzir impactos
financeiros
e
ambientais
decorrentes da indisponibilidade
de local adequado para tal fim.

A

HS

HS

av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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A62

Iniciar
procedimentos
para
viabilização
de
solução
consorciada para disposição final
de resíduos com os municípios
vizinhos,
que
possuem
características
e
dificuldades
semelhantes
suficientes
para
estimular esta e outras soluções
consorciadas no que diz respeito à
gestão de resíduos.

A63

Implantação e Operação
NOVO Aterro Sanitário.

A64

Elaborar os Termos de Referencia
para contratação de empresa
especializada na remediação dos
passivos ambientais do Antigo
lixão, do Aterro sanitário atual e da
Área de disposição temporária de
RCD.

de

PROGRAMA 12

A

HS

A, B,
F

HS

389,0

389,0

389,0

389,0

HS

RESÍDUOS CEMITERIAIS
DIRETRIZES

- Os equipamentos, públicos ou privados, devem atingir padrão de qualidade e excelência
compatíveis com seu uso.
ESTRATÉGIAS
Elaborar Plano de Manejo Específico.

AÇÕES

Agentes

Competência / Responsabilidade

4, 7

5

REC

A65

Implantar Plano de Manejo nos
cemitérios com separação de
RSU, RCC, Recicláveis e resíduos
de parafina.

A

A66

Realizar
Investigação
Confirmatória de Contaminação do
solo nas áreas de influencia dos
cemitérios existentes, nos moldes
do que é exigido pela CETESB.

A

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

3

4

5

HS

HS

HS

HS

HS

250,0
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PROGRAMA 13

ÓLEOS COMESTÍVEIS USADOS
DIRETRIZES

- Obter a participação da população nos programas privados existentes.
- Criar as condições necessárias para redução de 100% no descarte no sistema de
esgotamento e drenagem.

ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Implantar sistema de controle e monitoramento para as
atividades de coleta, transporte e reciclagem não públicas.

4, 5

7

Implantar programa próprio de coleta óleos comestíveis
usados nos EcoPontos ou outros pontos específicos em
parceria com ONG, cooperativas ou empresas
interessadas, priorizando a geração de trabalho e renda
das cooperativas conveniadas.

4, 5

7

Regular as atividades de coleta, transporte e controlar a
destinação final das iniciativas privadas.

4, 5

7

Ter informações sobre a coleta de óleos usados de
cozinha realizado pela SABESP.

4, 5

7

AÇÕES

REC

A67

Implantar
sistema
de
monitoramento e informações
quanto a sua destinação final e
utilização, de forma a evitar
destinação
ambientalmente
incorreta e trabalho precário.

A

A68

Implantar programa próprio de
recebimento
de
óleos
comestíveis usados no EcoPonto
ou outros pontos específicos em
parceria com ONG, cooperativas
ou
empresas
interessadas,
priorizando a geração de trabalho
e renda para pessoas em
situação
de
vulnerabilidade
social.

A, C,
D, E

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

3

4

5

HS

15,0

10,0

10,0
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PROGRAMA
ESPECIAL
1

ESTRUTURAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO
MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

DIRETRIZES
- Atender ao PMGIRS/Lagoinha.
- Buscar estruturação que atenda aos requisitos de qualificação e pontuação no Município
Verde Azul - que permite acesso a recursos financeiros do Governo Estadual.
- Promover a capacitação dos técnicos e servidores envolvidos na gestão de resíduos
através de treinamento.
ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Criação do Grupo de Gestão do PMGIRS/Lagoinha – com
agenda mínima de atuação.

11

9

Empoderar gradativamente a Secretaria de Agricultura,
Turismo e Meio Ambiente para a Gestão dos resíduos
sólidos no município.

7

9

Criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente – com
participação de representantes da sociedade civil.

2, 7

9

AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

HS

A69

Adequar a estrutura gerencial dos
setores responsáveis pelo Meio
Ambiente e pela Gestão de
Resíduos.

A

HS

A70

Criação via Decreto Municipal, do
Comitê
Gestor
do
PMGIRS/Lagoinha.

A

HS

A71

Estabelecer agenda mínima de
atuação do Grupo de Gestão do
PMGIRS/Lagoinha.

A

HS

A72

Criar o Conselho Municipal de
Meio Ambiente - enviar ao
Legislativo matéria específica para
sua criação.

A

HS

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

3

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

4

5

348

PMGIRS / Lagoinha

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

PROGRAMA
ESPECIAL
2

EIXOS ESTRUTURANTES

DIRETRIZES
- Dotar o município de Lagoinha e sua administração pública municipal de condições
estruturantes necessárias para afazer frente aos desafios trazidos pelos marcos regulatórios
decorrentes da Constituição Federal de 1.988, como o Estatuto das Cidades, Lei de
Saneamento Ambiental e Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros.
Agentes

Competência /
Responsabilidade

2, 9

4

Elaboração e implantação da Lei de Uso e Ocupação do
Solo e Código de Obras do Município.

1, 2, 9

4

Ter um setor responsável por captação de recursos dos
governos Estadual e Federal, além de ONG e privadas.

1, 2

9

Readequação da estrutura organizacional da administração
pública para a gestão de resíduos e gestão do
PMGIRS/Lagoinha.

2, 5

9

Estruturar o Comitê Gestor do PMGIRS/Lagoinha.

2, 4

9

Utilização dos indicadores como recurso importante para a
avaliação da gestão de resíduos.

5, 9

4

ESTRATÉGIAS
Elaboração do Plano Diretor.

AÇÕES

A73

REC

Implantar
nos
setores
que
expedem os alvarás provisórios, de
funcionamento, de operação, de
construção, de demolição e habitese,
a
obrigatoriedade
de
informações quanto à geração, ao
transporte e destinação final dos
resíduos de obra, para construções
ou demolições de porte a ser
definido (cobrar por m² de
construção ou reforma no ato da
expedição do alvará).

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

A

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

HS

HS

3
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A74

Estabelecer Plano de Ação para
elaboração do Plano Diretor, Lei de
Uso e Ocupação do Solo e Código
de Obras do Município.

A

HS

HS

A75

Iniciar e manter
indicadores.

A

HS

HS

HS

HS

HS

A76

Realizar a Caracterização dos
resíduos gerados no município,
periodicamente.

35,0

35,0

35,0

35,0

o

uso
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PROGRAMA
ESPECIAL
3

SOLUÇÕES CONSORCIADAS

DIRETRIZES
- Atender ao disposto nos Artigo 18 e 21 da LF 12.305/10 – no que diz respeito a soluções
compartilhadas ou consorciadas – buscando a viabilização do que é definido no
PMGIRS/Lagoinha que direcionam para soluções consorciadas ou compartilhadas.

ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Aterro Sanitário Público instalado em qualquer das
cidades participantes, que obedeçam a legislação vigente
no que diz respeito a viabilidade locacional, licenciamento
ambiental, sua definição institucional e que atendam aos
parâmetros técnicos de um aterro sanitário no que diz
respeito
a
componentes
operacionais,
aspectos
geoambientais do meio físico (como localização, situação
hídrica, aspectos geológicos, geomorfológicos e
morfoclimáticos, e processo de ocupação da área),
captação e tratamento de efluentes e gases, bem como
correta operação segundo parâmetros estabelecidos pela
legislação vigente e diretrizes do órgão ambiental quanto
às modernas técnicas e operação de aterro sanitário,
evitando se possível o aterro de valas.

11

9

Sistema somado a outro equipamento público
compartilhado, Aterro de Inertes e eventualmente ATT Áreas de Triagem e Transbordo, não necessariamente
centralizadas, para dar conta dos resíduos de que trata a
Resolução CONAMA nº 307.

11

9

Gestão
compartilhada
dos
mecanismos
e
responsabilidades dos municípios advindos dos Acordos
Setoriais para os resíduos sujeitos e logística reversa, a
saber:- Pilhas e baterias; - Lâmpadas; - Embalagens e
resíduos de agrotóxicos; - Resíduos de produtos
eletroeletrônicos; - Embalagens e resíduos de óleos
lubrificantes; - Volumosos e outros resíduos não tratados
na Lei Federal nº 12.305/2010.

11

9

Explorar as possibilidades de geração de trabalho e renda
através dos recicláveis coletados nos municípios
participantes.

11

9
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AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

A77

Viabilizar
encontro
com
os
prefeitos das cidades vizinhas,
estabelecendo agenda mínima
para as discussões acerca da
criação de consórcio regional.

A

HS

A78

Elaborar minuta de protocolo
mínimo para implantação de um
consórcio regional para ações de
gestão de resíduos.

A

HS

A79

Protagonizar
proposta
para
estudos de Central de Tratamento
de Resíduos – com Aterro,
cooperativas
de
triagem
e
reciclagem, e outras unidade de
recepção e destinação de resíduos
- em nível regional no âmbito do
consórcio a ser criado.

A

HS
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PROGRAMA
ESPECIAL
4

CAPACITAÇÃO TÉCNICA - Agentes públicos

DIRETRIZES
- Realizar a capacitação técnica de todos os envolvidos na Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.
ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Buscar parcerias com universidades, ONG, Fundações
para atividades de capacitação técnica.

2

9

Multiplicar conhecimento entre os servidores municipais.

11

2

Formar e capacitar professores da rede municipal para a
temática de resíduos sólidos.

7

10

Participar de eventos, (mesas, palestras, cursos,
treinamentos) gratuitos de associações empresariais,
governo do estado, governo federal, secretarias de
estado, etc..

11

9

Participar dos organismos regionais nas temáticas
específicas de resíduos sólidos, (CODIVAP, AGEVAP,
etc.).

11

9

Elaborar projeto de capacitação de professores para
transmissão dos conteúdos sobre resíduos sólidos junto a
outros temas ambientais.

7

10

Setor Jurídico da Prefeitura, estruturar treinamento
específico da legislação e normativa sobre resíduos
sólidos e assuntos correlatos, como saneamento
ambiental.

11

2

Conhecer experiências exitosas de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos – públicas ou privadas.

11

9
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AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

A80

Montar Grupo de Trabalho de
Capacitação em Meio Ambiente com
representantes
das
Secretarias
Municipais de Planejamento e
Obras, Agricultura, Turismo e Meio
Ambiente e de Educação para
organizar Plano de Capacitação de
Meio Ambiente, tendo a Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos como
prioridade,
segundo
diretrizes,
estratégias e ações deste programa.

A

HS

HS

A81

Estabelecer um programa de visitas
técnicas a cidades ou empresas que
tenham
Gestão
Integrada
de
Resíduos implantada ou sistemas de
tratamento de resíduos.

A

HS

HS

A82

Realizar
contato
com
as
universidades do Vale do Paraíba,
próximas, realizando levantamento
de linhas de pesquisa e eventos
ligados ao Meio Ambiente e
Resíduos Sólidos com vistas a
realização de parcerias.

A

HS

HS

A83

Realizar pesquisa em sites da
Secretaria
Estadual
de
Meio
Ambiente, Secretaria Estadual de
Agricultura, Ministério do Meio
Ambiente e suas Secretarias; em
sites de ONG, Associações ligadas
às indústrias e sites voltados à
gestão de resíduos com vistas a
organizar uma agenda de cursos,
palestras e eventos ligados à
questão dos resíduos sólidos.

A

HS

HS

A84

Estruturar programa de capacitação
de professores da rede municipal de
ensino com a temática ambiental e
de
resíduos
sólidos
a
ser
incorporada
no
planejamento
pedagógico.

A

HS

8,0

A85

Organizar agenda de visitas técnicas
a cidades com experiências exitosas
na Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.

A

3,0

12,0
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PROGRAMA
ESPECIAL
5

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

DIRETRIZES
- Garantir a responsabilidade dos geradores não domiciliares em volumes superiores e 100
litros de resíduos com características de RSU pela destinação de seus resíduos.
- Responsabilizar os geradores não domiciliares de resíduos de natureza não domiciliar por
seu manejo e destinação final.
ESTRATÉGIAS

Agentes

Competência /
Responsabilidade

Implantar sistema de informações sobre resíduos através
de questionário simplificado para geradores não
domiciliares e produtores rurais.

1, 2, 9

4

AÇÕES

REC

PERÍODO DE EXECUÇÃO
1

2

3

4

5

HS

HS

HS

HS

HS

HS

A86

Definir a linha de corte para
apresentação
de
Planos
de
Gerenciamento
através
de
questionário simplificado.

A

HS

HS

A87

Definir
linha de corte para
apresentação
de
questionário
específico a ser entregue aos
produtores rurais.

A

HS

HS

A88

Elaborar questionários simplificados
e
questionário
específico
de
produtores rurais para serem
entregues aos geradores definidos
na ação anterior.

A

HS

HS

A89

Receber os questionários e realizar
o inventário anual de geração de
resíduos.

A

A90

Setor Jurídico da PML prepara
capacitação do Comitê de Gestão
do PMGIRS/Lagoinha acerca da
legislação
sobre
Gestão
de
Resíduos existente, principalmente
a LF 11.445/07, a LF 12.305/10 e
seus
respectivos
Decretos
Regulamentadores, bem como da
Lei Estadual 12.300/06 e seus
Decretos Regulamentadores.

A
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ESPECIAL
6

DIRETRIZES PARA GERAÇÃO DE FONTES DE NEGÓCIOS,
TRABALHO E RENDA

DIRETRIZES/ESTRATÉGIAS
Através da diretriz de se buscar as cidades vizinhas para atividades consorciadas de
destinação de resíduos sólidos, introduzir também a temática de geração de fontes de
negócios, trabalho e renda, busca e capacitação de grupos interessados no Protocolo
Mínimo de Ações Consorciadas inicial a ser proposto.

AÇÕES

A91

REC

Criar GT para formulação de
diretrizes
para
uma
Cadeia
Produtiva
da
Reciclagem,
considerando
principalmente
atividades
de
recuperação,
reutilização e reciclagem de
resíduos que não tenham sua
situação de destinação final
definida.
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1

2

HS

HS

3
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XXIV - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

1 - Localização e acesso

O município de Lagoinha está inserido na Microrregião Paraibuna / Paraitinga da
Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista.

Figura 39 - Localização do município de Lagoinha
Fonte: http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/Indicadores/valeparaiba.asp

Área total da unidade territorial: 255,924 km²
Latitude do distrito sede do município: 23° 05’ S
Longitude do distrito sede do município: 45° 11’ O
Altitude: 913 metros

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

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

357

PMGIRS / Lagoinha

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

1.1 - Os acessos

Figura 40 - Mapa das estradas de acesso
Fonte: PMISB/Lagoinha

Da capital paulista:

Da capital fluminense:

Pela Rodovia Dutra até Taubaté (136 km)
ou até Guaratinguetá (187 km).
Pelas Rodovias Ayrton Senna da Silva, Governador
Carvalho Pinto e Dutra até Taubaté (146 km)

Pela Rodovia Dutra até Guaratinguetá
(260 km)
ou até Taubaté
(303 km)

ou até Guaratinguetá (187 km)
De Taubaté:

De Guaratinguetá:

De Ubatuba:

Pelas Rodovias Paulo Virgílio e
João Martins Correa
(55,7 km)

Pelas Rodovias Oswaldo
Cruz e Nelson Ferreira Pinto
(76,3 km)

Pelas Rodovias Oswaldo Cruz e
Nelson Ferreira Pinto (66 km)
ou Pela Estrada Municipal Prof. Dr.
José Luiz Cembranelli, Estrada
João Pasin, Estrada Geraldo
Cursino de Moura e Rodovias
Nelson Ferreira Pinto
(75,4 km)
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1.2 - Municípios limítrofes

Ao Norte com Guaratinguetá, Aparecida e Roseira; ao Sul com São Luiz do Paraitinga;
a Leste, com Cunha e a Oeste, com Taubaté. Ocupa área entre a Serra do Mar e a
Serra da Mantiqueira, e é cortado pelo Rio Paraitinga, conforme demonstrado na Figura
a seguir:

Roseira
Guaratinguetá
Aparecida

Taubaté
Cunha

São Luiz do Paraitinga

Figura 41 - Municípios de limítrofes
Fonte: http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/Indicadores/valeparaiba.asp

2 - Histórico

A cidade de Lagoinha, na região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, possui
uma rica história econômica e social, pouco conhecida e estudada. Entretanto,
pensando em termos gerais, existe uma intima ligação entre a localização da cidade e
o ciclo do ouro e inicio do ciclo do café.
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É interessante ressaltar que os motivos da decadência econômica da cidade estão
ligados também a localização geográfica, distante do eixo regional, desvinculada da
construção da Estrada de Ferro no século XIX e da rodovia Dutra no século XX. A partir
de um olhar voltado para o início da formação brasileira, estudar a história de Lagoinha
é buscar compreender a história do Brasil. O conhecimento sobre a cidade, do ponto
de vista historiográfico, é até então obscuro, principalmente se tratando de dados
anteriores a segunda metade do século XIX. O que reforça sua ligação com a origem
tropeira e abre um precedente na história da origem de algumas cidades da região
Vale-paraibana.

Porém existe material para pesquisa, tal como o que foi utilizado por nós para tentar
contar um pouco da rica história de Lagoinha. Estamos nos referindo a fontes
primárias, como o livro Tombo da Paróquia de Lagoinha, escrito pelo vigário local,
padre João Paulo Roberto, no inicio do século XX, além é claro de autores que ajudam
na compreensão do contexto, fornecendo base teórica, como: Goulart, Maia, Holanda,
Sanches, entre outros.

2.1 - A origem do nome da cidade

Continuando um projeto iniciado no final dos anos 1990, iniciamos no ano 2000 um
compêndio que tratava de alguns aspectos que poderiam ser utilizados como base
para avaliar o grau de desenvolvimento da cidade de Lagoinha. A ideia era ajudar a
população a descobrir mais sobre a origem da cidade e algumas das razões que
levaram Lagoinha a se localizar geograficamente onde está. Buscando desvendar esta
última questão, acabamos notando que o troperismo estava na gênese da criação da
cidade.

O povoado que originou o núcleo populacional foi utilizado como ponto de apoio aos
tropeiros e viajantes de alguns ciclos econômicos, pelo qual a economia brasileira
passou. Em um estudo toponímico, era uma prática lógica que todo pouso de tropa se
localizasse nas margens de uma lagoa. Daí o nome: Lagoinha.
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2.2 - O tropeirismo

O muar vai ter uma importância considerável no desenvolvimento econômico e social
da província de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Podemos reafirmar que Lagoinha, assim como tantas outras cidades da região, tiveram
sua origem ligada ao tropeirismo e, consequentemente, a alguns ciclos econômicos
que alimentaram sua prática na região Vale-paraibana. As paragens onde Lagoinha
está localizada já eram utilizadas, como ponto de apoio pelos tropeiros que subiam a
Serra do Mar, pelo sul fluminense, precisamente pela cidade de Parati, atingindo a
freguesia do Facão (atual cidade de Cunha). Daí enveredando para Lagoinha, São Luiz
do Paraitinga e Taubaté, rumando para Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena,
Embaú, para atingir as Minas Gerais. Não nos esqueçamos de que o tropeiro seguia
uma lei rígida e invariável que consistia em seguir pelo caminho que oferecesse menor
esforço.

Consideramos de capital importância o depoimento do pároco de Lagoinha, o padre
João Paulo Roberto, o qual ajuda na compreensão mais acertada da origem de
Lagoinha.

Através deste depoimento, podemos ter uma ideia mais acertada sobre as razões da
criação e decadência de cidades que tiveram sua origem ligada ao tropeirismo.
Segundo o pároco:
“Sendo criado este município em tempos que o mantimento comercial se
fazia por meio das tropas tendo como centros de importação e exportação
as cidades de Ubatuba e Paraty o lugar tendia a algum crescimento, porém,
levado a término a estrada de ferro central, ficou como que desmembrada
toda essa zona em completo abandono ficam vegetando decadentes
cidades outrora tão florescentes, como Ubatuba, Cunha, São Luiz e até
Paraybuna” (Tombo da Paróquia de Lagoinha. 1904, p.08).
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2.3 - O Ciclo do Ouro

No final do século XVII, quando surgiram as primeiras notícias da descoberta de
grandes veios auríferos na América Portuguesa, começaram, gradualmente, a surgir
cidades pelos caminhos que envolviam a logística em volta da mineração.

Nas primeiras décadas do século XVIII, inúmeras vilas e cidades foram fundadas no
interior da colônia, em torno dos centros de exploração de metais e, mais tarde, de
pedras preciosas (ouro e, principalmente diamantes). Ouro fácil, de rápida extração,
mas que, por isso mesmo, esgotava rápido. Entre a descoberta, o apogeu e a
diminuição da produção, não se passaram mais do que vinte anos.

A extração atingiu seu apogeu em 1760.

Vinte anos depois, o montante retirado das jazidas havia se reduzido à metade, estimase que em vinte anos chegaram à área mineradora cerca de 180 mil pessoas vindas de
várias partes da colônia e do reino. Nos primeiros anos da mineração, operou-se
violenta alta de preços dos produtos comercializados nas regiões auríferas, dada a
escassez de mercadorias, inclusive alimentos.

A carestia na região mineradora gerou reflexos até no litoral, registrando escassez por
causa dos produtos levados para as minas. A corrida de paulistas e cariocas em
direção a Minas Gerais, por causa da descoberta do ouro, provocou a escassez de
alimentos e a necessidade de um meio de transporte que facilitasse a ligação aos
portos. Foi quando o Vale do Paraíba se tornou o celeiro das Minas Gerais, com a
introdução da pecuária e de intensa produção agrícola destinada ao mercado interno. A
reboque tornou-se também um ponto de encontro das tropas que levavam metais e
pedras preciosas para o litoral, onde seriam embarcadas para Portugal, transportando
as mercadorias necessárias ao abastecimento dos mineradores.

Lagoinha teve um papel significativo para os viajantes que seguiam rumo às cidades
portuárias de Parati e Ubatuba. Uma vez que, quase sempre, prevalecia a lei rígida no
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ambiente tropeiro: o menor esforço. Portanto, o que explica a vocação pecuária e
agrícola da localidade prevalecente até hoje.

2.4 - O Ciclo do Café

O rio Paraíba do Sul nasce ao pé da serra da Bocaina, no Estado de São Paulo,
desaguando em Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Esse rio atravessa um imenso
Vale, que recebe exatamente o nome de Vale do Paraíba. O Café impulsionou o Vale
do Paraíba e regiões no seu entorno no século XIX.

A região foi utilizada como núcleo de apoio aos viajantes do ciclo.

Os tropeiros que comerciavam através do porto de Ubatuba oriundos do sul de Minas
Gerais e fundo do Vale do Paraíba, por vezes, faziam o trajeto que partia de Roseira
(médio Vale do Paraíba), Lagoinha, Catuçaba (distrito de São Luiz do Paraitinga) e, por
fim, Ubatuba, mas, embora seja uma história recente, reconstruir esta época, no âmbito
do entendimento da formação de Lagoinha, está ainda por ser feito.

No ciclo do ouro, inúmeras vilas e povoados foram fundados na beira de trilhas de
muito trânsito de pessoas e mercadorias. O sítio onde Lagoinha se encontra foi
utilizado como núcleo de apoio aos tropeiros do médio Vale do Paraíba, que tinham
como destino o porto da cidade de Parati e, posteriormente, os tropeiros oriundos do
Sul de Minas Gerais e fundo do Vale do Paraíba que mantinham relações comerciais
através do porto de Ubatuba. A marcha tropeira alcançava no máximo 40 km de
jornada e o repetir dos pousos veio a ser o embrião de futuras vilas, freguesias e
cidades. As distâncias que separam Lagoinha de Roseira (médio Vale do Paraíba),
Cunha e Catuçaba (distrito de São Luiz do Paraitinga), ambas na Serra do Mar, estão
dentro da jornada percorrida pela tropa na região. Uma vez que, o percurso vencido a
cada dia variava de acordo com a procedência de cada tropa. A distância que separa
Lagoinha, das suas cidades vizinhas, gira em torno de uma marcha, (equivalendo a
cinco léguas), se a légua equivale a seis quilômetros, então, as cidades são separadas
por algo em torno de trinta quilômetros. O depoimento do padre João Paulo Roberto,
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp
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sobre a origem de Lagoinha, coletado a partir da oralidade, registrado em 1904,
embasa esta hipótese:
“Sendo criado este município em tempos que o mantimento comercial se
fazia por meio das tropas” (Tombo da Paróquia de Lagoinha. 1904, p.08).

Novamente a origem tropeira da cidade é exaltada, tendo já sido atestada pelas
estórias que se contam entre os moradores mais antigos. Raiz de sua gênese e
também causa do se baixo desenvolvimento quando por ocasião da introdução da
Estrada de Ferro em Taubaté. As ferrovias são apresentadas como o “principal indutor
de progresso”.

Esta afirmativa é merecedora de ressalvas, posto que cidades como Lagoinha ficaram
fora do eixo ferroviário, tendo sua constituição motivada pelo transporte muar, viram
sua tendência a “algum desenvolvimento” frustrada. As Estradas de Ferro que
representaram possibilidades de crescimento demográfico para varias cidades do
Estado de São Paulo, nas palavras do Padre João Paulo Roberto fizeram cidades
como Lagoinha permanecerem em estado “vegetativo”.

O grande escritor, taubateano, Monteiro Lobato, que comparou Oblividon com
inúmeras cidades Vale-paraibanas, Lagoinha não podia ficar fora de tão caricata
descrição:
“A cidadezinha onde moro lembra soldado que fraqueasse na marcha e, não
podendo acompanhar o batalhão, à beira do caminho se deixasse ficar,
exausto e só, com os olhos saudosos pousado na nuvem de poeira erguida
além” (LOBATO, 2004, p.25).

Monteiro Lobato diz que a razão da decadência dessas cidades foi um desvio da
civilização. O telégrafo não pode por estas cidades a falar com o resto do mundo, até a
estrada de ferro se esqueceu de uni-las pelo intermédio de um humilde ramalzinho. Foi
assim que Lagoinha não pode continuar a crescer.
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2.5 - Formação Administrativa

Freguesia criada com a denominação de Lagoinha, por Lei Provincial nº 22, de 26 de
março de 1866, no Município de São Luiz do Paraitinga. Elevado a categoria de vila
com a denominação de Lagoinha, por Lei provincial nº 128, de 25 de abril de 1880,
desmembrada do Município de São Luiz do Paraitinga. Constituído do Distrito Sede.

Cidade por Lei Estadual nº 1038, de 19 de dezembro de 1906, em divisão
administrativa do Brasil referente ao ano de 1911, o Município de Lagoinha se
compunha do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisão administrativa referente
ao ano de 1933. Pelo Decreto Estadual nº 6448, de 21 de maio de 1934, foi extinto o
Município de Lagoinha, sendo seu território incorporado ao Município de Cunha.

Em divisões territoriais datadas de 31/12/1936 e 31/12/1937, Lagoinha figura como
Distrito apenas judiciário do Município de Cunha. No quadro anexo ao Decreto-lei
Estadual nº 9073, de 31 de março de 1938, o Distrito de Lagoinha permanece no
Município de Cunha. No quadro fixado, pelo Decreto Estadual nº 9775, de 30 de
novembro de 1938, para 1939-1943, o Distrito de Lagoinha permanece no Município de
Cunha. Decreto-Lei Estadual nº 14334, de 30 de novembro de 1944, o Distrito de
Lagoinha foi transferido do Município de Cunha para o Município de São Luís do
Paraitinga, onde figura em 1945-1948. Assim figura no quadro territorial fixado pela Lei
nº 233, de 24/12/1948, para 1949-1953.

Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Lagoinha, por Lei
Estadual nº 2456, de 30 de dezembro de 1953, desmembrado de São Luís do
Paraitinga. Constituído do Distrito Sede. Sua reinstalação verificou-se no dia 01 de
janeiro de 1955. No quadro fixado para vigorar em 1954-1958 o município ficou
composto do Distrito Sede. Em divisão territorial datada de 01/07/1960, o município é
constituído do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisão Territorial datada de
15/07/1999.
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3 - Turismo, cultura e lazer

Pequena cidade que vive da agropecuária tem atributos ligados ao tropeirismo e, por
isso, integra o Circuito Turístico Cultura Caipira, com nove municípios da região.
Conservam, no centro urbano, sinais históricos, como a Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Conceição, construída em 1863; e uma fazenda em estilo colonial do início
do século 19, com senzala e moenda.
Também há uma queda d’água, a Cachoeira Grande, situada no percurso da antiga
Estrada Real, segundo estudiosos. Com mais de 30m de altura, possui lago natural
com prainha, mata nativa e, nas imediações, área de camping e estrutura para
visitantes. Proporciona condições para prática do rapel e cascading, tanto na área da
queda, como na lateral, e equipes qualificadas monitoram o esporte durante os fins de
semana. A cachoeira Grande é ponto de parada para descanso dos peregrinos e
caminhantes que percorrem a Rota Esperança, pequena etapa da Rota Franciscana
Frei Galvão, que segue por Cunha até Guaratinguetá, berço do frei.

A "Cachoeira Grande", principal local de lazer da população, foi cenário de vários filmes
de Mazzaropi e de propagandas comerciais.

A religiosidade faz parte do dia a dia dos moradores. Há muitos anos, os devotos lotam
a Igreja Matriz de Lagoinha durante a festa em homenagem ao Divino Espírito Santo.
Além da novena, todos os dias, após a missa, o cortejo com as bandeiras percorrem a
cidade. A festa atrai milhares de pessoas que vêm rezar, saborear o afogado, prato
típico que combina carne com batata, ou, ainda, para dançar o caranguejo e a catira,
durante os Pousos de Folia do Divino.

Outras festas louvam São Cristóvão, com missa, procissão e bênção dos automóveis; a
EXPOLAG, evento com exposição de gado leiteiro, torneio e rodeio; e a FESTA DO
FOLCLORE, que resgata a cultura e o artesanato locais.
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Em meio ao clima de campo, Lagoinha guarda ainda os antigos sabores. Além do
afogado, oferecido gratuitamente na Festa do Divino, a culinária destaca a canjiquinha,
o pastel de farinha, o almoço tropeiro servido na Festa do Folclore e, ainda, o sistema,
utilizado até hoje, de fritar a suã (carne de porco) e armazenar na própria banha.

O grupo Orgulho Caipira de Lagoinha vem buscando, há algum tempo, resgatar o
Jongo e o Moçambique, danças de origem africana usadas para abrilhantar festas
religiosas.

A cidade também possui uma belíssima fanfarra chamada de Fanfarra Padre Chico FAPACH, campeã em varias cidades brasileiras, além de uma belíssima banda
denominada Corporação Musical São Benedito - CMSB, a qual sempre embeleza as
festas da própria cidade e das cidades vizinhas, já tendo inclusive apresentado para a
rede Vanguarda e sido destaque em apresentações como em São Paulo, na
Assembleia Legislativa.

UNITAU faz parceria para o desenvolvimento turístico de Lagoinha

Os convênios têm por objetivo fomentar atividades turísticas, educacionais e
culturais na cidade de Lagoinha.

A Universidade de Taubaté - UNITAU firmou três convênios que têm por objetivo
fomentar atividades turísticas, educacionais e culturais na cidade de Lagoinha,
SP. As parcerias são um desdobramento do projeto “Caminho antigo do ouro”,
que tem por objetivo recuperar a história de uma antiga rota entre Taubaté e
Paraty (RJ).

Os convênios foram firmados entre a UNITAU, a Prefeitura de Lagoinha, a
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição e a Associação Turística de Lagoinha.
Entre as ações que a Universidade poderá desenvolver dentro dos convênios
estão o treinamento para a formação de guias turísticos, o restauro do salão
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paroquial da igreja e a capacitação para professores, servidores públicos e
pessoas que atuam em setores de atendimento a visitantes.

A possibilidade de realizar as parcerias surgiu com a realização do projeto
“Caminho antigo do ouro”, que deverá ser concluído este ano. O trabalho
recupera o histórico da rota Taubaté - Paraty, que corta cidades como Cunha e
Lagoinha. Como parte do trabalho, foram realizadas a documentação do caminho
e a instalação de marcos de identificação ao longo do trajeto. Atualmente, são
confeccionados materiais didáticos e um documentário sobre o tema.

Os tópicos relativos à Geografia física do município foram apresentados anteriormente
no item Critérios técnicos e legais para instalação de aterros sanitários à página
87.

4 - Organização territorial e político - administrativa

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte ou RMVale foi criada pela
Lei Complementar Estadual nº 1166, de 9 de janeiro de 2012 sendo uma das cinco
regiões metropolitanas do estado de São Paulo. É formada pela união de 39 municípios
agrupados em cinco sub-regiões e compreende os mesmos municípios da Mesorregião
do Vale do Paraíba Paulista.

É a terceira maior região metropolitana do Estado em número de habitantes, com
2.453.387 habitantes, segundo estimativa IBGE, 2015, Essa população representa
5,49% da população estadual e 1,19% da nacional. Sua taxa de crescimento anual no
período 2000/2010 foi de 1,29%, valor acima do registrado pela macro metrópole
(1,15%) e estado de São Paulo (1,10%).

Possui uma área territorial de 16.192,77 km² com um PIB de R$ 63.150.540,00
(SEADE, 2011), esse montante corresponde a 4,66% do PIB estadual e 1,49% do
nacional. Seu PIB per capita é de R$ 27.906,90 e e um IDH considerado Alto pelo
PNUD/201 de 0,727, tendo como sede a cidade de São José dos Campos.
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Figura 42 - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte/RMVale
Fonte: http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/Indicadores/valeparaiba.asp

4.1 - Vale do Paraíba Paulista

O Vale do Paraíba é uma região que na sua história teve especial destaque no
desenvolvimento econômico do Sudeste do Brasil. Situado entre os dois maiores polos
econômicos do Brasil, as cidades de São Paulo, no Estado de São Paulo e a cidade do
Rio de Janeiro no Estado do mesmo nome. Cortado em toda a sua extensão pela
Rodovia

Eurico

Gaspar

Dutra,

popularizada

como

“Dutra”

se

desenvolveu

industrialmente após a sua construção, que se tornou e ainda se mantém até hoje
como uma via de importância especial no escoamento da produção industrial. A linha
férrea que interligava estas duas cidades se encontra desativada, mas existe um
projeto para a implantação de uma ferrovia nova, de trem de alta velocidade.

Nos seus primórdios, a economia do Vale do Paraíba sempre esteve, durante muitos
anos, baseada na agricultura e nas atividades ligadas à terra. Com a decadência do
período do Café e com a abertura da Rodovia Dutra, as cidades que por ela foram
margeadas buscaram novas alternativas econômicas e o desenvolvimento industrial.
Nas áreas rurais e nas cidades mais afastadas a cafeicultura deu lugar a pastagens e
ao cultivo de arroz, milho e trigo. A maioria das fazendas de café, grandes feudos e
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construções coloniais abrem suas portas para o turismo rural e de aventura. As cidades
que margeiam a Rodovia buscaram um desenvolvimento industrial que embora lento,
hoje, é uma força econômica relevante. As primeiras indústrias chegaram à região nas
últimas décadas do século XIX, exatamente quando se colocou o desafio de buscar
novas alternativas, refletindo a realidade socioeconômica da época: A abolição da
escravatura, disponibilidade de capital, melhoria do nível de consumo da população,
etc. Além disso, a situação geográfica da região, localizada entre os dois maiores
centros produtores e consumidores do Brasil e as facilidades de comunicação (Rodovia
Dutra) foram fatores decisivos para a industrialização e o avanço tecnológico do Vale
do Paraíba. Seu desenvolvimento se deu em três fases absolutamente distintas, tendo
como polos principais, as cidades de: Jacareí, São José dos Campos, Taubaté e
Guaratinguetá.

Com a construção da Usina Siderúrgica Volta Redonda e a inauguração da Rodovia
Presidente Dutra novos centros de desenvolvimento foram se criando, proporcionando
o aparecimento das indústrias de grande porte.

O Vale do Paraíba Paulista, hoje contam com um parque tecnológico dos mais
desenvolvidos do País, absorvendo indústrias do porte de: Johnson & Johnson, Ford,
General Motors, Volkswagen, Nestlé, Ericsson, Villares, Basf, Monsanto, Avibrás,
Mafersa, Liebherr, Basf, Kaiser, LG, Embraer, National, entre outras, além de indústrias
químicas, de metalúrgicas, de papel e celulose, têxteis e alimentícias. São José dos
Campos constitui hoje o maior centro tecnológico da América Latina contando com dois
dos mais avançados centros de pesquisa o Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA e
o Centro Técnico Aeroespacial - CTA. Nos dias de hoje o Vale do Paraíba apresenta
áreas diversificadas de desenvolvimento, estando altamente industrializada no
chamado Alto Vale do Paraíba, tendo atividades mescladas no Médio Vale e
conservando ainda muito de sua história no chamado Vale Histórico, situado próximo à
divisa com o Estado do Rio de Janeiro.

Nos últimos anos, o alto crescimento demográfico, desordenado e acelerado das
cidades, a multiplicação das atividades industriais, a excessiva valorização das terras,
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vêm produzindo efeitos negativos sobre o meio ambiente e a qualidade de vida da
região. Com o desenvolvimento industrial da região, deu-se um boom de crescimento
populacional desordenado, que não foi acompanhado por um projeto estrutural e de
saneamento básico condizente. Assim, com o êxodo rural, a desintegração da cultura
tradicional e a modificação dos hábitos e costumes da população, habitação,
transportes, emprego, educação, saúde cultura e lazer trouxeram sérios problemas de
adequação para os municípios que forçados pela necessidade urgente de mão de obra
de suas indústrias não tiveram como controlar o crescimento nem projetar devidamente
suas cidades.

Os municípios polarizadores de atividades socioculturais na região são: Jacareí, São
José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Lorena, Cruzeiro e
Aparecida do Norte. Dotados de uma infraestrutura mais dinâmica, possuem museus,
arquivos,

bibliotecas,

teatros,

fundações

culturais,

cinemas,

grandes

centros

comerciais, etc. As artes plásticas constituem um dos setores mais ativos da cultura
vale paraibana, sendo também o Vale do Paraíba um vasto celeiro de escritores,
poetas, cientistas, destacando-se entre outros a cidade de São José dos Campos e a
cidade de Monteiro Lobato. Cumpre assim, o Vale do Paraíba o seu papel histórico e
cultural, região de passagem e ligação, desde os tempos coloniais, de Jesuítas a
Bandeirantes nos seus caminhos rumo às Minas Gerais, caminho para o planalto de
São Paulo, caminho para a cidade do Rio de Janeiro, desbravou sertões, povoou
capitanias distantes, fundou Vilas e Cidades, participou do Movimento pela
Independência, sustentou economicamente o Império brasileiro, uma de suas cidades
chegou a ter moeda própria, participou enfim da vida política e do desenvolvimento
econômico do Brasil.

Na sequência abrangeremos a história regional, principais indústrias e cidade a cidade,
sua história, suas culturas e o que de melhor têm a lhe oferecer. Uma viagem
maravilhosa rumo ao conhecimento.
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4.2 - As raízes históricas da industrialização do Vale do Paraíba

Região tradicionalmente agrícola sofreu transformações nas ultimas duas décadas, em
virtude da construção da Estrada de Ferro Central do Brasil, posteriormente a Rodovia
Dutra e da inauguração da Usina Siderúrgica de volta Redonda, e sua revolução
industrial o levou a tornar-se uma das regiões mais industrializadas do Brasil. Tudo
indica que nas próximas décadas o Vale do Paraíba se torne o mais importante em
tecnologia e industrialização do Brasil, unindo os dois mais polos consumidores do
Brasil, as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro; transformando a Rodovia Dutra
em uma enorme avenida, margeada de indústrias, motéis, vilas operárias, postos de
gasolina, churrascarias, restaurantes e etc..

A imagem tradicional do Vale tende a desaparecer, a pecuária de leite e de corte tende
a desaparecer e a agricultura, as culturas que irão sobreviver serão as de arroz, em
virtude de suas grandes várzeas e charcos, bem como as de trigo e o milho. Como a
evolução de uma região, com as condições da região do Vale do Paraíba, é
irreversível, cremos da oportunidade de se fazer uma análise sobre as raízes histórias,
que no momento o Vale está atravessando, o que transforma o Mesmo em uma das
áreas prioritárias do desenvolvimento Brasileiro.

A economia de subsistência: No inicio do povoamento do Vale do Paraíba, passou-se
por um longo período de economia de subsistência que se foi instalando devido às
passagens dos viajantes, Bandeirantes em busca das Minas Gerais. Esse tráfego levou
às sucessivas instalações de pousos, que foram agregando população, formando
cidades e assim, fazendo suas atividades agrícolas de subsistência. As causas
fundamentais basearam-se na situação geográfica que o Vale do Paraíba tinha em
relação às demais regiões, mineradoras no centro do Brasil (MG) e criadoras no sul,
bem como a política econômica que Portugal definiu em relação ao Brasil.
Geograficamente, São Paulo era uma região de passagem entre as altas Serras
Mineiras e os campos de criação ao sul, constituindo-se dadas as facilidades
geográficas, num polo de comunicação e articulação entre o planalto e o litoral.
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O Vale do Paraíba era uma passagem obrigatória, para os que demandavam os
Sertões das Gerais e os portos do litoral (Paraty e Ubatuba). Como uma Zona de
passagem, não conseguia atingir uma expressão econômica significativa, pois suas
atividades se limitavam a captura de índios para o trabalho escravo, busca e transporte
do ouro das Minas Gerais e o comércio do gado vindo do sul. Entregue às atividades
econômicas ligadas à economia das outras regiões do país, tido como entreposto e
lugar de passagem, o Vale do Paraíba se viu forçado a desenvolver uma economia de
subsistência, a fim de sobreviver. Com isto, desde os tempos dos desbravamentos, um
tipo peculiar de povoamento, documentado pelas Cartas de Datas de Terras, cujos
pedidos de obtenção vêm sempre acompanhados

por uma justificativa de

compromisso.

No inicio do povoamento, a exploração das terras consistia em pequenas roças de
mantimentos, na construção de engenhos para a produção de farinhas, do melado, do
açúcar e da aguardente, agregada à criação de suínos e galinhas. Os escravos eram
raros, e a subsistência das famílias era mantida pelo trabalho de seus próprios
membros. A produção principal era o milho, o feijão, o arroz, o amendoim e o fumo. O
algodão era cultivado para o fabrico de tecidos grosseiros. No testamento de Dª. Luzia
Leme de Alvarenga, falecida na Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, em 1690,
encontramos a seguinte declaração: “Declaro mais que em poder da mulher de Pedro
Correa ficou fio para me mandar tecer uma peça de pano. Declaro mais que tenho em
minha casa uma branca por nome Anna peço a meus filhos olhem por ela e de um
pouco de pano que se está tecendo no tear mando se lhe dêem seis varas. Declaro
mas que tenho uma bastarda por nome Luzia peço a meus herdeiros lhe dêem bom
trato e mando se lhe dêem duas varas de pano...”

A falta de caminhos e de meios de transporte impedia a mobilidade e o contato entre os
vários núcleos povoadores e o que era longe, o temor do sertão, fazia com que as
populações se aglomerassem nos domínios das antigas sesmarias, em completo
isolamento e sem meios de comercializar e aumentar sua produção. O comércio era
medíocre e rudimentar, limitando-se a “beira de caminho”. A falta mão de obra obrigava
as famílias possuidoras de grandes sesmarias a explorar e a cultivar pequenas glebas
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de terra, que mal davam para satisfazer o seu consumo. Assim e por isso, durante
quase 150 anos, a população Vale-paraibana prendeu-se a uma economia de
subsistência, sem que se lhe apresentasse nenhuma possibilidade de evolução, devido
à falta de possibilidades de locomoção para o envio de sua produção para São Paulo
ou para o Rio de Janeiro, grandes centros comerciais, ou até mesmo para outros
pequenos núcleos comerciais. Esse isolamento que levou ao desenvolvimento dessa
economia de subsistência facilitou a adesão de alguns poucos aglomerados, mas ao
mesmo tempo, impediu que neles pudesse haver qualquer possibilidade de uma
estruturação sócio econômica mais desenvolvida, pela insipiência das trocas, e
dificuldade de desenvolvimento de trabalho artífice.

4.3 - Uma análise mais detalhada do Vale

Os municípios localizados na calha, mais próximos da ferrovia Estrada de Ferro Central
do Brasil e da Rodovia Presidente Dutra, hoje a mais importante do Brasil, conheceram
um intenso desenvolvimento industrial e de urbanização a partir das décadas de 60 e
70 do século passado. Os municípios, localizados nas encostas da Serra do Mar e da
Serra da Mantiqueira, permaneceram vinculados ao setor primário da economia,
registrando um consecutivo êxito rural e o empobrecimento da população. A história do
Vale, por sua vez, está intimamente ligada a ciclos econômicos de caráter agrário como
o ciclo do Café, período de maior opulência, que modificou a estrutura social e deu
prestígio e poderio público à região. Enquanto isso, a produção de leite, que por
questões conjunturais, se encontra em rota de decadência, mas que ainda sustenta
boa parte da população rural dos pequenos municípios, atividade esta que foi
introduzida após a decadência do Café, ocorrida a partir de 1929, detonada pela crise
na Bolsa de Nova York, levando o Vale do Paraíba a se transformar no segundo maior
polo produtor de leite do País.

No inicio do século XX também se introduziu nas várzeas do rio Paraíba a cultura do
arroz, trazida pelos religiosos da ordem trapista, que se instalaram na Fazenda
Maristela, em Tremembé e difundiram novas técnicas de plantio, incluindo-se o sistema
de irrigação. Apesar das novas culturas que vêm sendo experimentadas por alguns
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produtores nessas várzeas, o arroz ainda é um dos mais importantes produtos
agrícolas da região, tendo atingido nas safras de 2002/2003, segundo o Escritório de
Desenvolvimento Rural de Pindamonhangaba, a marca de 850 mil sacas de 60 quilos.

A atual estrutura fundiária do Vale do Paraíba, por sua vez, é fruto de mudanças
significativas na forma de distribuição das terras, observadas a partir da decadência do
café, quando fazendas passaram a ser retalhadas em partilhas e heranças familiares.
Esse processo se multiplicou à medida que as gerações foram se sucedendo o que
resultou numa região pontuada por pequenas propriedades e produção agropecuária
marcadamente familiar. De acordo com dados do Levantamento de Unidades de
Produção Agropecuária - LUPA realizado pelo Instituto de Economia Agrícola do
Estado de São Paulo - IEA, conjuntamente com a Coordenadoria de Assistência
Técnica - CATI, órgão da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, haviam na
região em 1995, um total de 12.769 propriedades rurais, das quais 10.646 tinham área
inferior a 100 hectares, enquadrando-se dentro do limite estabelecido pelo Programa
Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF, de quatro módulos fiscais, na qualificação
das propriedades familiares.

Embora não sejam dados muito recentes, esta é a única estatística disponível, a esta
data, sobre a distribuição agrária regional, sendo, no entanto, suficientemente
elucidativa, para caracterizar como familiar, o perfil da produção agrícola da região.
Também é relevante observar que o Vale do Paraíba tem peculiaridades no que se
refere á questão ambiental, que o coloca numa situação diferenciada de outras regiões,
resguardando significativa parcela da Mata Atlântica e um ecossistema, que limita a
produção rural, na sua maior parte à subsistência e, em menor proporção para o
abastecimento regional. Ressaltem-se também dados do PRONAF, segundo os quais a
agricultura familiar produz a esta data 40% da riqueza gerada no campo no Brasil,
calculada em R$ 57 bilhões; são quatro milhões de agricultores (84% dos
estabelecimentos rurais brasileiros) que vivem em pequenas propriedades e produzem
a maior parte dos alimentos que chega à mesa dos brasileiros.
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Quase 70% do feijão vêm da agricultura familiar, assim como 84% da mandioca, 58%
da carne suína, 54% do leite bovino, 49% do milho e 40% de aves e ovos, além de ser
um importante instrumento para manter os trabalhadores no campo.

A realidade do meio rural, no caso Vale Paraibano, contrasta com a evolução dos
demais setores da economia regional, impulsionada pela indústria automobilística e de
autopeças que se instalou em São José dos Campos e Taubaté, pelos
empreendimentos de alta tecnologia, sobretudo no setor aeronáutico, representado
pela Empresa Brasileira de Aeronáutica - EMBRAER, instalada em São José dos
Campos e por outros ramos industriais instalados no parque regional, como a
reciclagem de alumínio, instalada em Pindamonhangaba, cidade já reconhecida como
a Capital Nacional da Reciclagem e, a indústria química representada pela BASF em
Guaratinguetá e farmacêutica, aqui representada, na cidade de São José dos Campos
pela Johnson & Johnson.

O processo de industrialização do Vale do Paraíba, impulsionado inicialmente pelas
vantagens da localização e, posteriormente, por políticas municipais de incentivo,
também tem atraído um montante significativo de investimentos no setor de serviços,
criando oportunidades para iniciativas voltadas para o lazer e entretenimento que
passam a ter um lugar de destaque, à medida que as empresas passam a ocupar a
mão de obra regional, gerando um padrão de vida razoável, e proporcionando mais
demanda por atividades que ocupam o tempo ocioso do trabalhador, por conta da
modernização dos processos produtivos e da evolução das relações trabalhistas, como
a redução da jornada de trabalho.

Neste aspecto, o Sindicalismo tem trazido grandes conquistas para os trabalhadores,
mas ao mesmo tempo, no início dos anos 2000 muitas indústrias, por motivos
econômicos, menos pressão sindical e mais incentivos fiscais, trocaram o Vale do
Paraíba por outras regiões do Estado e até do Brasil.
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4.4 - Agricultura familiar, Multifuncionalidade e Turismo Rural

De acordo com o Programa Nacional de Agricultura Familiar, a discussão sobre a
importância e o papel da agricultura familiar no desenvolvimento brasileiro vem
ganhando força neste início de século, nos anos 2000, impulsionado pelo debate sobre
desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda, segurança alimentar e
desenvolvimento local. Em meados do ano de 2008, com a crise mundial de alimentos
e a discussão sobre o álcool como combustível alternativo, entraram também em
discussão as prioridades de plantio e se questionou o impacto que poderia vir a ter esta
mudança energética na produção de alimentos. No caso da produção compulsória da
Cana de Açúcar se chegou a levantar a hipótese da possibilidade da falta futura de
alguns componentes dos adubos químicos (potássio e fósforo) já em extinção.

O certo é que a crise mundial de alimentos se fez sentir e neste ano faltou trigo e arroz
para o abastecimento satisfatório dos mercados mundiais, levando a abruptos
aumentos de preço desses alimentos. Mas voltando à base da história, o universo da
agricultura familiar é caracterizado, segundo o Programa Nacional de Assistência
Farmacêutica - PNAF, simultaneamente, quando a geração dos trabalhos do
estabelecimento é exercida pelo produtor e quando o trabalho familiar é superior ao
trabalho contratado. De outra forma, cresce também o debate do conceito da
multifuncionalidade do espaço rural como realidade pertinente à nova conformação do
rural brasileiro. ALMEIDA E SOUZA, 2003 explicam que o debate sobre a
multifuncionalidade da agricultura ganha notoriedade durante as negociações da
Organização Mundial do Comércio, em Seatlle, em dezembro de 1999 e afirmam que o
conceito de multifuncionalidade opõe-se à ideia de que a agricultura é uma atividade
exclusivamente produtora de bens alimentares, mas que exerce outras funções,
incluindo a recreativa, a de lazer e de serviços.

Essas constatações reforçam o potencial da atividade turística no meio rural brasileiro,
entendida como oportunidade de renda em especial na área proposta por esse estudo,
qual seja o Vale do Paraíba Paulista, que reúne alimentos necessários para inserção
dessa atividade nas propriedades rurais, propiciando o desenvolvimento sustentável da
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região. CAMPANHOLA e SILVA, 2000, pág. 151, consideram o turismo rural como
alternativa promissora para a geração de emprego e renda da população rural,
destacando o agro turismo como alternativa viável para o aumento de renda dos
pequenos produtores.
A EMBRATUR, por sua vez, conceitua o turismo rural como “conjunto de atividades
turísticas praticadas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária,
agregando valores a produtos e serviços e resgatando e promovendo o patrimônio
cultural e natural da comunidade”. Mais recentemente, para distinguir o turismo rural
como atividade inserida no modelo de agricultura familiar, definido pela Secretaria da
Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, através do
PRONAF conceituou a atividade turística familiar como àquela que ocorre quando na
unidade produtora dos agricultores familiares, que mantêm as atividades econômicas
típicas da Agricultura Familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo
de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de qualidade e
proporcionando bem estar aos envolvidos.

De acordo com essas promessas, o programa estabelece os seguintes princípios para
o turismo rural na agricultura familiar:
 Ser um turismo ambientalmente correto e socialmente justo;
 Oferecer produtos locais;
 Incentivar a diversificação da produção e propiciar a comercialização direta pelo
agricultor; Contribuir para a revitalização do território rural e para o resgate da
autoestima dos agricultores familiares;
 Deve se complementar às demais atividades da unidade de produção familiar;
 Proporcionar a convivência entre os visitantes e a família rural;
 Estimular o desenvolvimento da agroecologia;
 Deve ser desenvolvido de forma associativa e organizado no território.

O Programa vislumbra algumas oportunidades para o turismo rural na agricultura
familiar como a oferta de produtos transformados, a partir das pequenas agroindústrias
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caseiras de queijos, vinhos, geleias, sucos, embutidos, doces e compotas, biscoitos,
bolachas e outros sistemas produtivos, tendo a produção diversificada de alimentos
como atrativos de forte apelo cultural; atividades de lazer como a pesca (pesque-pague
e rios), cavalgadas, caminhadas pelo campo, visita às instalações da fazenda de
interesse histórico ou tecnológico e atrativos naturais da propriedade, tais como
cachoeiras, rios e áreas naturais, educação ambiental, através de atividades
educativas ligadas ao meio ambiente e às práticas agrícolas; a oferta de serviços de
alimentação em restaurantes, cafés caipiras ou coloniais, que oferecem alimentação
típica ou de preparo especial, procurando estabelecer um resgate da culinária local,
hospedagem, em pousadas, hospedarias ou a própria casa do agricultor, preparada
para hospedar o visitante e, arredores da propriedade rural, cujos atrativos são um
potencial de negócios que podem ser integrados ao produto turístico.

No Vale do Paraíba muitas das antigas fazendas dos Barões do Café, abrem suas
portas à visitação, oferecendo inclusive a oportunidade de conhecer móveis e utensílios
da época e servindo autênticos cafés coloniais, com muito estilo, no ambiente
prazeroso de uma fazenda de café, com seus terreiros de seca, mobiliário colonial, etc..

Constata-se, portanto, que o turismo rural vem sendo introduzido, ainda que
timidamente, em propriedades rurais familiares do Vale do Paraíba, através de
iniciativas dos próprios produtores que, improvisadamente, através da constatação
informal da demanda, passam a oferecer serviços de hospedagem ou simplesmente
abrem as porteiras para quem desejar passar o dia na roça, saboreando uma comida
tipicamente regional e o ambiente produtivo da fazenda. O Município de Paraibuna, por
exemplo, iniciou à cerca de dez anos, um projeto de valorização da cultura caipira,
adotando uma estratégia de divulgação para as festas, a paisagem, a gastronomia e a
história locais e favorecendo a implantação da infraestrutura hoteleira, baseada
principalmente na Zona Rural, tornando-se uma referência regional neste aspecto.

Segundo alguns pesquisadores e idealizadores sugere-se que seja aproveitada a
infraestrutura que outrora serviu às atividades produtivas das propriedades, como a
cafeicultura e a pecuária de leite e que se encontram ociosas, para que sejam
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implantados projetos de aproveitamento do potencial turístico do meio rural, na região
do Vale do Paraíba Paulista. No entanto o projeto só terá verdadeira repercussão
nacional se houver a integração dos roteiros regionais, a capacitação empresarial e de
mão de obra e a realização de investimentos e estratégias de marketing para a
divulgação e inserção no mercado com chances de sucesso.

Para este fim foi estabelecido, no Vale Histórico um projeto abrangente para o Cone
Leste Paulista, inicialmente definido para a divulgação dos locais históricos das
cidades de Arapeí, Areias, Bananal, São José do Barreiro e Silveiras. O
aproveitamento das antigas infraestruturas resultaria na diminuição dos custos de
implantação de uma proposta nestas propriedades, pois permite a reutilização de
material e a adaptação de antigas instalações para as novas finalidades.

As sedes das fazendas, por exemplo, podem se transformar em pousadas, nas quais
haja compartilhamento da casa com os hóspedes, antigos ranchos podem ser
utilizados como restaurantes ou salões de jugos e casas de colonos podem ser
utilizados como chalés, desde que sejam devidamente preparados para isso.

É preciso ressaltar que o grande entrave para quem pretende planejar a atividade
turística na região é o fato de não haver intenção ou disposição das instâncias públicas
em fomentar esse segmento da economia, por desconhecimento de seus agentes ou
por uma questão de prioridades. Repete-se no Vale do Paraíba, o quadro da maior
parte dos municípios brasileiros, que, apesar de vislumbrarem suas potências
turísticas, não disponibilizam de recursos para investimento em mão de obra
especializada no planejamento e na organização da comunidade para o turismo, nem
tampouco investem na infraestrutura necessária para dar suporte a um fluxo turístico
consistente.

Desta forma, para que uma proposta se consolide, há também a urgência de se
intensificar os esforços conjuntos entre os governos municipais, os órgãos de extensão
rural e as instituições de ensino regionais para que se processe o planejamento
adequado da atividade, levando-se em conta o que afirmam CAMPANHOLA e SILVA,
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2000, pág. 152, segundo os quais há uma relação direta entre turismo rural e as
características sociais, econômicas e ecológicas de cada local, o que fortalece a ideia
de que o planejamento turístico deve estar inserido no âmbito do planejamento
territorial, pois as oportunidades são locais e muito particulares.

Os grupos de agricultores familiares, por sua vez, precisam ser organizados e
capacitados, para formarem rotas ou roteiros rurais, nos quais se possa oferecer ao
turista uma diversidade de atrativos e atividades, ao mesmo tempo em que se
fortalecem os laços associativos e cooperativos, facilitando o acesso às linhas de
crédito disponíveis e dando representatividade política aos grupos.

Finalmente, é possível afirmar que, se houver estratégias adequadas e mecanismos de
incentivo eficientes, o turismo rural, pode ser para o Vale do Paraíba, consoante o seu
grande potencial e as condições descritas neste trabalho, a forma mais eficiente de
aceleração do turismo como fator de desenvolvimento sustentável, visto que há uma
grande demanda por atrativos de cunho regional e um anseio das populações com o
estresse e a necessidade da volta às origens.

De outra parte, a estrutura produtiva familiar que predomina na região e a necessidade
de alternativas de revitalização do meio rural coincidem com as premissas de turismo
rural, que surge como forma de agregação de valor, aumento de renda e incentivo para
a valorização cultural e ambiental por parte das comunidades locais.

4.5 - Caracterização da economia regional no Vale do Paraíba

O Vale do Paraíba foi, pela sua posição geográfica desde os tempos de colonização,
jesuíticas até aos bandeirantes, que levando suas bandeiras iam pacificando os índios
e descobrindo os caminhos do Ouro das Minas Gerais e depois passando pelos
tempos de glória e de riqueza do Ciclo do Café, sempre se mostrou uma região, desde
seus primórdios, predestinada ao sucesso e ao progresso.
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No entanto, em muitas fazes e épocas sua economia e por consequentemente sua
importância no contexto Brasil foi bastante afetada e ao mesmo tempo privilegiada.
Quanto a sua história, bem como os assuntos anteriores, encontraremos uma razoável
definição, nas páginas seguintes deste compêndio. Nesta matéria iremos abordar a
“caracterização da economia regional, seu perfil geográfico e sua dinâmica
populacional” no final do século XX e inicio do século XXI.

A população cresceu a um ritmo de 2,2% a.a. no Vale do Paraíba, entre os anos de
l980 e 1998. No ano de 1991, a população urbana representava 90,37 % da população
regional total; esta proporção era ainda maior no que se refere às cinco cidades que
apresentavam maior desenvolvimento industrial, aonde chegou a atingir índices de
94,81%. Esses números mostram que o vale é altamente urbanizado, o que se reflete
no seu alto nível de desenvolvimento industrial.

Do ponto de vista de desenvolvimento industrial em parte foi muito bom para a região,
no entanto, no seu aspecto geográfico, o crescimento dessas mesmas cidades não se
deu de forma planejada, mas sim, de forma a conter as necessidades de alojamento.
Assim, hoje é incontestável o esforço das autarquias para resolverem e desenvolverem
projetos na área de saneamento básico e tratamento de esgotos industriais e sociais.
Também

outra

grande

preocupação

ambiental,

motivada

pelo

crescimento

desordenado das populações é com a preservação do leito do Rio Paraíba do Sul, seus
afluentes, rios e ribeirões bem como da mata ciliar, de suas margens e arredores. Nos
anos de 1990, a exemplo do ocorrido no restante do país notou-se uma redução do
ritmo de crescimento das populações locais.

Esta desaceleração está diretamente relacionada às condições econômicas adversas,
acompanho a desaceleração do crescimento do país. Com esta fase social, vieram a
prática do controle de natalidade e por consequência baixou o numero de filhos por
casal. Isto motivado não só por uma campanha nacional promovida pelos Governos
Estadual e Federal, mas também porque se notou nos índices sobre educação uma
melhora no nível escolar, aliado ao fato da necessidade da mulher ocupar o seu lugar,
no mercado de trabalho. Esta problemática é mais complexa se levarmos em conta que
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a revolução industrial trouxe para as famílias maior praticidade no seu dia a dia, mas,
também e acrescida da Globalização da Economia, maiores necessidades e ambições
de consumo.

Com isto a mulher não se restringe só a cuidar de filhos, ela é o complemento
financeiro capaz de conjuntamente com o marido, fazer em face de essa necessidade
de consumo. Aumentam as vendas, a economia cresce, os índices de natalidade
baixam, mas, aumentam a responsabilidade do Estado que agora, assume na Escola o
papel da Família e na sociedade o papel de acompanhamento da evolução social das
crianças, especialmente nas classes menos favorecidas, que na ausência da viga
mestra da mãe, muitas vezes se vêm abandonadas e expostas a perigos e desvios de
conduta.

São José dos Campos e Pindamonhangaba foram as duas cidades dentro as mais
importantes do Vale do Paraíba que registraram as maiores taxas de crescimento
populacional da década de 80, até meados dos anos 90, do século passado, cujo fato
ocorre paralelamente com o declínio da produção.

Provavelmente estas cidades continuaram atraindo mão de obra quando o
desempenho econômico já não se apresentava tão bom, mas mais em decorrência do
seu nível de progresso de desenvolvimento, ou seja, em função do parque industrial
instalado, e menos em virtude das condições econômicas reais daquele período. No
período mais recente, ocorre um crescimento na produção industrial destas cidades, ao
mesmo tempo em que apresenta um crescimento populacional mais elevado que
outros suas cidades vizinhas. Segundo os últimos dados disponíveis a população de
São José dos Campos apresenta um índice de crescimento populacional muito maior
que suas cidades vizinhas.

Essa tendência de crescimento tem-se vindo a espalhar para todas as cidades do Eixo
Industrial do Vale do Paraíba. Apesar de a região ter passado a atrair um menor
numero de pessoas na década de 80, aquelas que se direcionaram para o Vale,
fixaram-se preferencialmente nas maiores cidades. Os demais municípios da região
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apresentam um saldo negativo de migração, o que significa maior saída de pessoas
desses locais do que entrada.

Neste inicio de século, no entanto, ocorreu uma mudança significativa neste movimento
demográfico; os municípios que vinham expulsando pessoas passaram a atrair,
fenômeno que podemos associar diretamente com o dinamismo econômico verificado
nestes primeiros anos do Século XXI, especialmente em alguns municípios, que nem
sempre acompanharam as oscilações da economia regional, estadual ou nacional.

4.5.1 - Estradas Reais

Estrada Real era o nome alusivo na época colonial a qualquer via terrestre oficial, pela
qual era feito o transporte das riquezas pelos tropeiros. Dentro de uma visão
historiográfica tradicional, o conceito Estrada Real, pressupõe:
 natureza oficial;
 exclusividade de utilização;
 inicialmente vínculo com a mineração.
Nesta perspectiva, a designação “Estrada Real” reflete o fato de que era esse o
caminho “Oficial”, único autorizado para a circulação de pessoas e mercadorias. A
abertura ou a utilização de outras vias constituía crime de lesa-majestade,
encontrando-se ai a origem da expressão descaminho como o significado de
contrabando.

Por outro lado, numa visão mais modernista, admite-se:
 natureza tradicional e uma referência de bons caminhos;
 utilização geral, universal, pública;
 vínculo com outras atividades, como o comércio e a pecuária;
 existências anteriores e ou posteriores à mineração;
 desvinculados das zonas mineradoras.
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Em defesa desta última tese, considera-se que as Ordenações do Reino, também
observadas na Colônia, estabeleciam como direitos reais ou regalias, entre outros, as
vias públicas, os rios e os vieiros, e as minas de ouro, prata e outro qualquer metal.

4.5.2 - Os caminhos de Minas Gerais

Entre os séculos XVII e XIX um conjunto de vias terrestres - muitas delas simples
reapropriações de antigas trilhas indígenas (peabirus) - aproximou diferentes e
longínquas regiões do território brasileiro. Na segunda metade do século XVII, diante
da crise econômica da agro manufatura açucareira suscitada pela Colônia a partir da
expulsão dos Holandeses em 1654, tornou-se imperioso identificar novas fontes de
recursos. Assim, uma nova leva de expedições partiu da Vila de São Paulo de
Piratininga em direção ao interior. Essas expedições ficaram conhecidas como
bandeirantes.

Os paulistas, mestiços de portugueses com indígenas, tinham o conhecimento, não
apenas dos milenares caminhos dos nativos (peabirus), como também das suas
técnicas de sobrevivência nos sertões. Algumas dessas bandeiras, percorrendo a
chamada trilha dos Guaianazes, a partir do rio Paraíba do Sul, através da passagem
pela Garganta do Embaú, na Serra da Mantiqueira, dirigiram-se para o sertão
posteriormente denominado de Minas Gerais.

Com a descoberta do ouro de aluvião (superficial no leito dos rios), ao final desse
século, intensificou-se o trânsito de pessoas, animais e gêneros, entre o litoral e a
região das Minas Gerais, definindo-se diversas vias, as principais das quais são
referidas por Antonil (Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas. Lisboa,
1711):

O chamado Caminho dos Paulistas ou Caminho Geral do Sertão, ligando a
Capitania de São Paulo às Minas,
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O chamado Caminho da Bahia ou Caminho dos Currais do Sertão e suas variantes,
ligando a Capitania da Bahia às Mi Posteriormente, com a descoberta de diamantes no
Serro (MG), entre 1725 e 1735, um novo caminho foi aberto, o chamado Caminho dos
Diamantes, ao qual se uniu a picada de Goiás e a do Mato grosso, quando da
descobertas destes minerais nestas duas últimas regiões. Entre os gêneros
transportados, há registros de:
 gado bovino em pé, dos currais do sertão entre a Capitania das Minas e a Capitania
da Bahia,
 produtos de luxo e escravos, dos portos de Salvador (Bahia) e do Rio de Janeiro,
 cavalgaduras da Capitania de Pernambuco.

4.5.3 - Os caminhos do Rio de Janeiro
Os caminhos do Rio de Janeiro, integravam a popularmente conhecida “Estrada Real”.
As suas principais variantes foram:

O chamado Caminho Velho, de Paraty a Vila Rica (atual Ouro Preto), que, a partir da
descoberta do Ouro na região das Minas Gerais no final do século XVII, transformou-se
no “caminho oficial”, para o ingresso de escravos na região, assim como para o
escoamento do ouro das minas, transportado de Paraty para o Rio de Janeiro, via
marítima, de onde seguia para Portugal. Esta via estendia-se por mais de 1200 km, que
segundo uns era percorrida em 60 dias e outros em cerca de 100 dias. Isto pode se
dever às alterações climáticas ocorridas durante o percurso.

O chamado Caminho Novo, aberto por Garcia Rodrigues Paes em 1707, como
alternativa ao Caminho Velho, iniciava-se no fundo da baía da Guanabara, subia o
curso do rio Iguassú até ao porto de Pilar (hoje Porto Tinguá) e atravessava a Serra de
Xerém em direção ao rio Paraíba do Sul. Ai encontrava o “Caminho Velho” em Ouro
Branco, distrito de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto.
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O chamado Caminho do Proença, uma variante do Caminho Novo.

A chamada Estrada Geral, conectando a Estrada Real (hoje na altura de Belford
Roxo). Esta variante unia as Freguesias (distritos) de Santo António de Jacutinga e
Nossa Senhora da Conceição de Mariapicú. Hoje, ele se divide em duas vias distintas:
a Estrada Plínio Casado e a Estrada Abílio Augusto de Távora (antiga Estrada da
Madureira).

4.5.4 - Controle e Fiscalização

Devido ao crescente volume de riqueza explorado na região das Minas Gerais e
circulante pelos caminhos, a Coroa Portuguesa procurou garantir o seu controle e
fiscalização de maneira severa, instalando postos de inspeção (Registros) para
arrecadar os diversos tributos sobre os minerais, notadamente ouro e diamantes,
mercadorias, escravos e animais (cavalos, muares e bovinos) em trânsito.

Na região do Vale do Paraíba, a cidade de REGISTRO tem esse nome porque
inicialmente foi um ponto de fiscalização, onde se instalou pela Coroa um posto de
controle.

Com a evolução da quantidade de ouro extraído a Coroa Portuguesa, a fim de evitar o
descaminho, e a circulação de ouro em quantidades pequenas que pudessem ser
facilmente escondidas com o fim de burlar o fisco, instituiu as “Casas de Fundição” e
para controle da situação manteve na região das Minas gerais dois destacamentos, os
chamados “Dragões das Minas”, além de um terceiro, no Rio de Janeiro.
A partir da abertura do “Caminho Novo”, tornando-o “Via Oficial”, foram ai concentrados
os Registros (postos de controle de tráfego), proibindo-se a utilização das demais vias,
considerados pela Coroa como “descaminhos” e rigorosamente punido como
sonegador, todo aquele que fizesse uso de outras veredas (caminhos não oficiais) para
o transporte de qualquer mercadoria.
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A partir da segunda metade do século XVIII, registrou-se um forte declínio da produção
mineral no distrito das Minas, o que, durante o consulado pombalino (Marquês de
Pombal, super ministro Português), levou a uma intensificação da política fiscal,
motivada pela quase falência econômica da coroa portuguesa.

Esta necessidade de recolhimento de impostos, para fazer face às despesas no Reino,
trouxe uma grande insatisfação, insatisfação esta que conduziu à “Inconfidência
Mineira”.

Com a proclamação da Independência do Brasil, no inicio do século XIX, esses
caminhos tornam-se livres, vindo a constituir, com a riqueza proporcionada pelo Ciclo
do Café, os principais êxitos de urbanização de todo o Vale do Paraíba, Região
Serrana, Litoral Norte, Região Bragantina e Região Alto do Tietê, no Sudeste Paulista.

Muitas das cidades do Vale do Paraíba tiveram seu alto desenvolvimento neste Ciclo
Cafeeiro, destacando-se das demais a cidade de Bananal, por sua opulência
financeira, chegando inclusive a ser avalista da Coroa Brasileira, junto à Inglaterra,
para o concedimento por esta de empréstimos e financiamentos.

4.6 - Distritos

O município não possui Distritos, Dispositivos legais de zoneamento urbano nem
tampouco Disciplinadores do uso e ocupação do solo, a divisão territorial é definida
pela mancha urbana, conforme Figura a seguir e o restante da área territorial do
município é classificada como área rural.
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Figura 43 - Mancha urbana do município
Fonte: Google Earth - Imagem 07/04/2015

4.7 - Poderes

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Lagoinha
Praça Pedro Alves Ferreira, 134
Prefeito - Claudio Henrique da Silva
Vice-Prefeito - Francisco Diogo de Carvalho

Poder Legislativo

Câmara Municipal de Lagoinha
Rua Benedito Ferreira, 75
Presidente da Câmara - João Evangelista Souza
José Antônio de Campos
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Diego José da Silva
Jorge Luiz Ribeiro
José Valdemir Monteiro
Luís Antônio dos Santos
Marcelo Cássio de Paula
Roberto Henrique Ferreira
Valmir José Ferreira

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1ª Vara da comarca de São Luiz do Paraitinga
Avenida Vereador José Adolfo Pinto De Souza, s/nº - São Luiz do Paraitinga

Tribunal Regional Federal 3
18ª Subseção Judiciária em Guaratinguetá
Av. João Pessoa, 58 - Guaratinguetá

4.8 - Características urbanas

O IBGE define zona urbana como toda sede de município (cidade) e de distrito (vila).
Essa classificação, zona urbana, não leva em consideração o tamanho da cidade nem
a quantidade de habitantes.

Algumas características básicas de uma zona urbana são: edificações contínuas,
habitações, meio-fio, calçadas, rede de iluminação, serviços de saúde, educação,
saneamento ambiental, lazer, entre outros. Sendo assim, a população urbana tem mais
facilidade de acesso a hospitais, escolas, tratamento de esgoto, água encanada e
lazer. Outro elemento que atrai as pessoas para as cidades é o processo
de industrialização e a mecanização das atividades rurais, desencadeando o êxodo
rural (migração do campo para a cidade).
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No entanto, a expansão urbana sem o devido planejamento tem gerado uma série de
problemas sociais e ambientais. A ocupação de lugares indevidos para a moradia é um
deles, pois casas são construídas em encostas de morros, áreas próximas a rios e etc..

Outro ponto negativo é a grande produção de lixo e o destino inadequado desses
resíduos. Lixões são formados a céu aberto, fato que provoca a poluição do solo, da
atmosfera, da água subterrânea, além de gerar muitas doenças.

Analisando a mancha urbanizada do município de Lagoinha, esta apresenta uma
topografia com grandes desníveis o que proporcionam, em alguns pontos, ruas e vielas
com acentuada declividade.

As edificações de modo geral, construídas em alvenaria, na sua grande maioria
horizontalizada. Grande parte das edificações são moradias unifamiliares, porem na
região central o uso compartilhado com o comércio é uma tendência muito forte.

A pavimentação das vias é distribuída em 80% de asfalto, 15% em blocos inter
travados, 5% em paralelepípedos, todos com calçadas, guias e sarjetas instaladas. As
calçadas, embora estreitas devido às condições históricas do município, são boas
carecendo de uma padronização no sentido de melhorar a acessibilidade. Na área rural
as estradas e acessos não possuem pavimentação.

A iluminação publica está presente em toda a mancha urbana. Na área rural as
estradas e acessos não possuem iluminação pública.
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Figura 44 - Mancha urbanizada
Fonte: Google Earth - Imagem 07/04/2015

Quanto ao lazer, este tópico já foi abordado no item 3 - Turismo, cultura e lazer
apresentado anteriormente. Já os serviços de saúde, educação e saneamento
ambiental estão apresentados no item 5 a seguir.

4.9 - Dispositivos Legais de Zoneamento Urbano, Disciplinadores do Uso e Ocupação
do Solo

Como já descrito no item 4.6 o município de Lagoinha não possui atualmente
Dispositivos Legais de Zoneamento Urbano nem tampouco Disciplinadores do Uso e
Ocupação do Solo, e a divisão territorial é definida pela mancha urbana, conforme
Figura 44 e o restante da área territorial do município é classificada como área rural.
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4.10 - Demografia

A exemplo do que aconteceu nos outros estados brasileiros, o Estado de São Paulo,
passou nas últimas décadas, por grandes alterações na sua composição populacional,
devido ao intenso processo de migrações internas. Este fenômeno também se refletiu
nos municípios de pequeno porte, onde ocorreram deslocamentos do campo em
direção à cidade, em busca de trabalho.

O Município de Lagoinha inclui-se nesse contexto, parcialmente, pois nesta última
década, a população total decaiu em função de elevado êxodo rural. Preocupadas,
principalmente com o fator educacional, centenas de famílias abandonaram o campo a
procura da cidade e centros maiores para cuidar da educação dos seus filhos.
Proprietários de terra mantiveram seu domicílio rural, transferindo parte de sua família
para a cidade em busca da escola, pois que na zona rural, a escolarização atinge
somente a quarta série do ensino fundamental.

Por outro lado, muitos trabalhadores rurais saíram de Lagoinha para Taubaté,
Pindamonhangaba, São José dos Campos e até mesmo São Paulo, em busca de
melhores condições de trabalho e de vida. Este é um fenômeno social típico de
municípios com grande extensão territorial cuja base econômica é a pecuária e a
agricultura. (Cf. GOUVÊA, 1997, p. 8).

O processo de urbanização de Lagoinha começou a acelerar a partir de 1970. Em
2007, o município apresentava menos de 50% de sua população urbanizada, mas com
um ritmo de construção bastante significativo, graças principalmente à disponibilidade
das terras, dantes doadas à Nossa Senhora, hoje sob a responsabilidade da
Arquidiocese de Aparecida.

De acordo com o IBGE, 2006, os motivos que ocasionaram a diminuição da população
rural dos Municípios pequenos como Lagoinha são: existência de propriedades rurais
com áreas muito reduzidas e baixo nível de produção e renda, política agrícola instável
desestimulando a fixação do homem no campo, maiores opções de educação e lazer
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nos centros urbanos, maior oferta de empregos fixos nas cidades, a sazonalidade da
agricultura gerando mão de obra flutuante e o crescimento inexpressivo da economia,
com a estagnação do setor terciário e o desaparecimento do setor secundário. Esta
realidade pode ser constatada no Gráfico a seguir que demonstra a tendência de
queda da população, para 4824 habitantes, numa projeção para o ano de 2030.
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Gráfico 17- Projeção de evolução populacional
Fonte: SEADE, Projeções Populacionais, 2015

Neste sentido a densidade demográfica do município tende a se manter no mesmo
patamar, ou seja, aproximadamente 19 habitantes/km².

5 - Macro informações socioeconômicas, de saúde e de saneamento ambiental e
seus indicadores

Do mesmo modo como ocorreu em diversos estados brasileiros, São Paulo, desde o
final do século passado, sofreu significativas alterações demográficas, em função de
intenso processo de migrações internas. Esta situação está também presente em
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pequenos municípios, onde ocorreram deslocamentos do campo em direção às
cidades com maior capacidade de absorção de mão de obra.

Lagoinha é um desses municípios. No entanto, desde a década de 1970 é possível
observar uma tendência de decréscimo na população do município em função de
elevado êxodo rural.

Os principais fatores que levaram a esse êxodo são seguramente os econômicos, mas
o fator educacional contribuiu para que muitas famílias abandonassem o campo à
procura da cidade e centros maiores para cuidar da educação dos seus filhos.
Proprietários de terra mantiveram seu domicílio rural, transferindo parte de sua família
para a cidade em busca de escolas, pois que na zona rural, a escolarização atinge
somente a quarta série do ensino fundamental. Por outro lado, muitos trabalhadores
rurais saíram de Lagoinha para Taubaté, Pindamonhangaba, São José dos Campos e
até mesmo São Paulo, em busca de melhores condições de trabalho e de vida.

O êxodo rural no Vale do Paraíba, no entanto, remonta ao final do ciclo do café na
região, na década de 1910, retratado nos contos de Monteiro Lobato no livro Cidades
Mortas. Este é um fenômeno social típico de municípios com grande extensão territorial
cuja base econômica é a pecuária e a agricultura.

A distância dos principais eixos de transporte definidos ao longo do século passado, a
Rodovia Dutra e a ferrovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ambas praticamente
margeando o Rio Paraíba do Sul, subtraiu da cidade a possibilidade de outras
alternativas para o desenvolvimento econômico.

Para efeito dos levantamentos e comparações das informações, foi adotada a
Microrregião do Paraibuna e Paraitinga que é uma das microrregiões pertencente à
mesorregião Vale do Paraíba Paulista e está dividida em sete municípios, sendo além
de Lagoinha os municípios de Cunha, Jambeiro, Natividade da Serra, Paraibuna,
Redenção da Serra e São Luiz do Paraitinga, os quais são banhados pelos rios
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Paraibuna e Paraitinga, que dão o nome a essa microrregião, e ainda São José dos
Campos, o Estado de São Paulo e a situação nacional.

Nos itens a seguir, de 5.1 até 5.7, serão apresentadas as macro informações
socioeconômicas,

juntamente

com

os

indicadores

sanitários,

epidemiológicos,

ambientais, e socioeconômicos, ressaltando que os indicadores apresentados neste
produto, conforme definido pelo Termo de Referência da AGEVAP, são indicadores
existentes, que refletem a realidade da cidade de Lagoinha, comparativamente, quando
possível, às cidades da região.

5.1 - Educação

O Município de Lagoinha, segundo o Censo Educacional 2012 - IBGE, possui somente
5 unidades educacionais, todas elas públicas, sendo uma pré-escolar, três para o
ensino fundamental e uma para o ensino médio.

Na comparação com as cidades do Vale do Paraíba com características semelhantes,
como Redenção da Serra, cidade vizinha com praticamente a mesma população, a
situação educacional é muito semelhante em se tratando do número de unidades
educacionais, (ver Tabela 34), em número de docentes por nível, (ver Tabela 33),
somente se diferenciando pelo número de matrículas por nível, (ver Tabela 35), onde
pode ser observada demanda maior por matrículas nos três níveis.

A oferta de vagas para o ensino médio em 2012, com 239 matrículas realizadas em
face de uma população de 452 homens e mulheres na faixa etária típica desta
escolaridade, demonstra que pelo menos 50% desta população, ou não frequenta o
ensino fundamental ou migra para outras cidades do Vale do Paraíba para ter esse
acesso, que representa meio passo para o ensino universitário.

Esta migração tende a ser permanente, já que a oferta de emprego e possibilidade de
renda em Lagoinha é muito reduzida. Quanto ao ensino fundamental, que possui 3
unidades escolares e 45 docentes, teve 716 matrículas em 2012 segundo dados do
av. dos estados, 2189 - sobreloja ⁞ santo andré - sp

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

396

PMGIRS / Lagoinha

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

IBGE, (ver Tabela 35) disponibilizadas para um público na faixa etária entre 5 e 14
anos, que corresponde a 745 indivíduos do século masculino e feminino, o que
demonstra um certo equilíbrio entre oferta e demanda.

Na faixa etária que corresponde ao período de educação pré-escolar, de 0 a 4 anos,
soma no ano de 2012, 257 indivíduos (ver Tabela 35) para um total de 114 matrículas,
pouco mais que 1/3 de disponibilidade de oferta de vagas.

Variável

Lagoinha

Cunha

Jambeiro

Natividade
Redenção São Luiz do São José
Paraibuna
São Paulo
da Serra
da Serra Paraitinga dos Campos

Brasil

Pré-escolar

18

82

16

30

57

23

23

1708

569,69

2.812,32

Fundamental

45

239

49

68

157

44

92

4281

3.014,94

15.412,47

Médio

6

21

7

7

33

4

15

886

1.276,73

5.388,60

Tabela 33 - Docentes por nível
Fonte: IBGE, em parceria com Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Censo Educacional, 2012

Natividade
Redenção São Luiz do São José
Paraibuna
São Paulo
da Serra
da Serra Paraitinga dos Campos

Variável

Lagoinha

Cunha

Jambeiro

Brasil

Pré-escolar

1

6

1

1

12

1

6

210

120,78

1.077,91

Fundamental

3

59

2

6

12

3

7

171

149,98

1.447,05

Médio

1

4

1

2

3

1

1

80

62,91

271,64

Tabela 34 - Número de escolas por nível
Fonte: IBGE, em parceria com Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Censo Educacional, 2012

Variável

Lagoinha

Cunha

Jambeiro

Natividade
Redenção São Luiz do São José
Paraibuna
São Paulo
da Serra
da Serra Paraitinga dos Campos

Brasil

Pré-escolar

114

221

137

79

441

85

218

16127

10.148,09

47.547,21

Fundamental

716

3034

931

909

2525

633

1590

83839

57.659,03

297.024,98

Médio

239

978

218

326

690

190

471

30752

18.851,07

83.768,52

Tabela 35 - Número de matrículas por nível
Fonte: IBGE, em parceria com Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Censo Educacional, 2012

5.2 - Trabalho e Renda

É mister, para efeito desta análise, que se utilize da conceituação do IBGE para
definição de População Economicamente Ativa, conforme segue:
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População Economicamente Ativa - Compreende o potencial de mão de obra
com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e
a população desocupada, assim definidas: população ocupada - aquelas
pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham
trabalho mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em férias).

As pessoas ocupadas são classificadas em:

Empregados - aquelas pessoas que trabalham para um empregador ou ou mais,
cumprindo uma jornada de trabalho, recebendo em contrapartida uma
remuneração em Dinheiro ou outra forma de pagamento (moradia, alimentação,
vestuário, etc.).

Incluem - se, entre as pessoas empregadas, aquelas que prestam serviço militar
obrigatório e os clérigos. Os empregados são classificados segundo a existência
ou não de carteira de trabalho assinada.

Conta Própria - aquelas pessoas que exploram uma atividade econômica ou
exercem uma profissão ou ofício, sem empregados.

Empregadores - aquelas pessoas que exploram uma atividade econômica ou
exercem uma profissão ou ofício, com auxílio de um ou mais empregados.

Não Remunerados - aquelas pessoas que exercem uma ocupação econômica,
sem remuneração, pelo menos 15 horas na semana, em ajuda a membro da
unidade domiciliar em sua atividade econômica, ou em ajuda a instituições
religiosas, beneficentes ou de cooperativismo, ou, ainda, como aprendiz ou
estagiário.

População Desocupada - aquelas pessoas que não tinham trabalho, num
determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que,
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para isso, tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais,
etc.).

Assim, conforme definido pelas Estatísticas do Cadastro Central das Empresas para o
ano de 2013, teremos:
Quantidade de
pessoas

Classificação
Pessoal ocupado assalariado

535

Pessoal ocupado total

935

Tabela 36 - População ocupada
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2013

Com salário médio mensal de 2 salários mínimos.
Quantidade de
pessoas

Classificação
Pessoal ocupado assalariado em 31/12 das entidades sem fins lucrativos

38

População economicamente ativa de homens com 16 anos ou mais de idade

1366

População economicamente ativa de mulheres com 16 anos ou mais de idade

602

População ocupada das mulheres com 16 anos ou mais de idade

451

População ocupada dos homens com 16 anos ou mais de idade

1250

Tabela 37 - População Economicamente Ativa
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2013

Pessoal
ocupado
assalariado

Pessoal
ocupado total

2006

410

519

2007

472

2008

501

2009
2010

Ano

Empresas
atuantes

Salários e
outras
remunerações

Salário
médio

(R$ * mil)

103

4265

2,4

582

93

5258

2,3

632

120

6404

2,4

625

792

162

7622

2,3

621

890

241

9276

2,2

2011

587

976

371

8896

2,1

2012

572

918

334

9561

2,1

2013

535

935

395

9224

2,0

Tabela 38 - Estatística do Cadastro Central de Empresas
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2013

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

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

399

PMGIRS / Lagoinha

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

Como pede ser observado na Tabela 8, enquanto o trabalho assalariado no período
analisado (2006 a 2013) tem um acréscimo de 30% (ver Gráfico 18), com uma
ascendência nos anos de 2009 e 2010, o número total de pessoas ocupadas tem um
acréscimo de 80% (ver Gráfico 19).
650
625

621

600

587

572

550
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500
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410
400
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Gráfico 18 - Pessoal ocupado assalariado
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2013
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Gráfico 19 - Pessoal ocupado total
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2013

O salário médio computa no período uma queda de 17% (ver Gráfico 20) e o número
de empresas atuantes cresce em 284% entre 2006 e 2013 (ver Gráfico 21). E este
cenário permite inferir que houve uma migração das atividades assalariadas para
atividades não assalariadas, sendo que o aumento da quantidade de empresas
atuantes pode corroborar esta afirmação.
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Gráfico 20 - Salário médio
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2013
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Gráfico 21 - Empresas atuantes
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2013

Quanto à renda proveniente de atividades laborais, esta reflete no ano de 2010, um
considerável aumento de ganhos de aproximadamente 22%, enquanto que no período
analisado, de 2006 a 2013, houve um acréscimo de quase 117% conforme mostra o
Gráfico a seguir.
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Gráfico 22 - Salários e outras remunerações (R$ * mil)
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2013

Há que se considerar que, no período analisado (2006 a 2013) a maioria dos
indicadores demonstra um considerável crescimento tanto da renda quanto dos postos
de trabalho, assalariado ou não, e uma queda crescente do salário médio mensal.

5.3 - Saúde

Lagoinha possui somente duas unidades pública de saúde e nenhum estabelecimento
de saúde privado. As duas unidades existentes são de pronto atendimento sendo que
uma delas é uma UBS, e agregam algumas atividades clínicas, sempre se servindo de
médicos com expediente reduzido, atendendo em determinados dias da semana.

Possui duas equipes do programa Médico de Saúde da Família, segundo dados
fornecidos pela administração municipal.
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Na Tabela a seguir é possível fazer uma comparação com as cidades vizinhas com
população semelhante e características socioeconômicas similares, Redenção da
Serra e Natividade da Serra, que possuem somente uma unidade de saúde cada.
Variável

Lagoinha

Cunha

Jambeiro

Natividade
da Serra

Paraibuna

Redenção São Luiz do São José
São Paulo
da Serra
Paraitinga dos Campos

Brasil

Federais

0

0

0

0

0

0

0

0

29

950

Estaduais

0

0

0

0

0

0

0

0

181

1.318

Municipais

2

7

1

1

2

1

3

59

5.640

49.753

Privados

0

1

0

0

2

0

0

230

8.365

42.049

Tabela 39 - Estabelecimentos de saúde
Fonte: IBGE, em parceria com Ministério da Saúde, DATASUS 2014

Na observação da Morbidade Hospitalar, é possível constatar que Lagoinha,
considerando as taxas obtidas através dos dados IBGE em parceria com o DATASUS
no ano de 2014, está dentro da média brasileira e não muito abaixo da média do
Estado de São Paulo, mantendo-se equilibrada em comparação com as cidades de
Natividade da Serra e um pouco abaixo de Redenção da Serra.
Variável

Lagoinha

Cunha

Jambeiro

Natividade
da Serra

Paraibuna

Redenção São Luiz do São José
São Paulo
da Serra
Paraitinga dos Campos

Brasil

Homens

7

47

2

10

31

6

16

727

62.201

242.238

Mulheres

4

42

6

6

14

4

18

607

52.468

205.787

Total

11

89

8

16

45

10

34

1.334

114.669

448.025

População

4.841

21.866

5.349

6.678

17.388

3.873

10.397

629.921

41.262.199

190.747.731

Taxa

0,23

0,41

0,15

0,24

0,26

0,26

0,33

0,21

0,28

0,23

Tabela 40 - Morbidade hospitalar
Fonte: IBGE/DATASUS, 2014

Em relação à saúde da população, foi efetuada, em julho de 2010, busca de dados no
banco DATASUS on-line, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que disponibiliza
dados estatísticos de saúde e permite a confecção de tabulações sobre as bases de
dados dos sistemas de Mortalidade e Internações Hospitalares do Sistema Único de
Saúde - SUS.
De acordo com a publicação “Padrões de Potabilidade da Água”, editada pelo Centro
de Vigilância Sanitária de São Paulo, as doenças relacionadas com a água foram
divididas em quatro grupos, considerando-se as vias de transmissão e o ciclo do
agente, conforme Tabela a seguir:
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Grupos de infecções relacionados com a água

Tipos

I

Transmissão hídrica

Cólera, febres tifoide e paratifoide, Shiguelose,
Amebíase, Diarreia e gastrite de origem infecciosa
presumível, Outras doenças infecciosas intestinais,
Outras doenças bacterianas, Leptospirose não
especifica, Outras hepatites virais.

II

Transmissão relacionada com a higiene

Tracoma, Tifo exantemático.

III

Transmissão baseada na água

Esquistossomose.

IV

Transmissão por inseto vetor que se procria na água

Dengue (dengue clássico).

Tabela 41 - Infecções relacionadas com a água
Fonte: DATASUS, 2010

A Tabela a seguir apresenta a Morbidade Hospitalar do SUS em Lagoinha, no período
entre 2007 e 2014, conforme o grupo de infecções relacionadas com a água.
2007

2013

2014

Causa da morte
Aparelho circulatório

Homem

Mulher

Homem

1

1

1

Mulher

Homem

Mulher

1

Aparelho digestivo

1

Aparelho geniturinário

2

Aparelho respiratório

1

2

3

4

3

1

Perinatal

1

Sistema nervoso

1

1

Parasitárias/Infecciosas

1

Congênitas, Deformidades, Anomalias cromossômicas

1

Neoplasias/Tumores

1

Anormais

1

Lesões, Envenenamentos, Causas externas
Totais

3

2

1
1

1
2

5

8

10

7

4

Tabela 42 - Morbidade Hospitalar do SUS
Fonte: IBGE - 2014

A Tabela a seguir reflete a quantidade de profissionais da área de saúde residentes no
município de Lagoinha e seu coeficiente por mil habitantes, no período entre 2010 e
2014.
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Quantidade de profissional com
registro no Conselho de Classe

Categoria

Coeficiente por mil habitantes

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Auxiliares de Enfermagem

25

23

28

28

28

5,16

4,76

5,79

5,80

5,81

Dentistas

6

3

1

1

1

2,48

1,24

0,41

0,41

0,41

Enfermeiros

4

6

7

7

6

0,83

1,24

1,45

1,45

1,24

Médicos

1

1

1

2

2

0,21

0,21

0,21

0,41

0,41

Psicólogos

1

1

1

0

0

0,21

0,21

0,21

-

-

Técnicos de Enfermagem

3

3

2

2

2

0,62

062

0,41

0,41

0,41

Tabela 43 - Profissionais da área de saúde que declaram residência em Lagoinha
Fonte: IBGE

5.4 - Economia

Com um PIB de R$ 49.968,00 - Tabela 44, o Município de Lagoinha situa-se entre os
100 municípios com menor PIB do Estado de São Paulo, e entre os 2000 em nível
nacional.

Variável

Lagoinha

Cunha

Jambeiro

Natividade
da Serra

Paraibuna

Redenção São Luiz do São José dos
da Serra
Paraitinga
Campos

São Paulo

Brasil

Agropecuária

5.037,00

19.779,00

14.999,00

6.894,00

18.993,00

5.045,00

9.008,00

25.688,00

11.265.005,00

Indústria

9.644,00

17.180,00

492.849,00

5.809,00

44.207,00

4.158,00

12.088,00

11.103.077,00

193.980.716,00

105.163.000,00
539.315.998,00

Serviços

35.287,00

119.374,00 208.581,00

41.152,00

118.431,00

23.830,00

76.343,00

12.740.856,00

406.723.721,00

1.197.774.001,00

Tabela 44 - Produto Interno Bruto
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo

O PIB per capita, segundo a série revisada IBGE, 2013 é de R$ 9.269,78 o que reflete,
evidente, a mesma situação em nível estadual, mas em nível nacional coloca o
município entre os 3000 menores.
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Valor Adicionado

Local

PIB

Serviços

Agropecuária

(em milhões de R$)

Indústria

Total

(em milhões de
R$)

PIB
per
(3)
capita

(em
milhões de
R$)

(em milhões
de R$)

Lagoinha

6,87

8,15

10,19

26,2

41,21

43,50

8.847,52

Estado de
São Paulo

11.972,97

244.023,21

77.175,27

570.583,91

826.580,08

1.003.015,76

24.457,00

Adm.
Pública

Total

(1)

(em milhões
de R$)

(2)

(em R$)

Tabela 45 - Valor Adicionado Total, por Setores de Atividade Econômica, Produto Interno Bruto Total e Per Capita a
Preços Correntes/2008
Fonte: SEADE, 2010
(1)

Inclui o VA da Administração Pública;
O PIB do município é estimado somando os impostos ao VA total;
(3)
O PIB per capita foi calculado utilizando a população estimada pelo IBGE.
(2)

Os estabelecimentos Comerciais contabilizam 27 (a maioria), os de Serviços 19 e a
indústria seis, com pequeno crescimento gradativo ao longo do período de 1991 a 2009.
Estabelecimentos

1991

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Comércio

8

11

19

22

23

26

27

Serviços

10

12

21

19

18

20

19

Indústria

2

3

4

5

5

6

6

Tabela 46 - Número de estabelecimentos – Comércio, Serviços e Indústria
Fonte: SEADE, 2010

Em se tratando de Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, os 0,693 atribuídos ao
município de Lagoinha, é um dos mais baixos índices do Estado de São Paulo,
figurando entre os 50 menores em um universo de 645 municípios, onde ocupa a 603ª
posição, embora tecnicamente considerado médio por quem realiza o estudo.

As Tabelas 47 e 48 a seguir comparam as cidades da região com características
semelhantes, incluindo a cidade de São José dos Campos por seu protagonismo
socioeconômico na Vale do Paraíba.
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IDH M

Lagoinha

Cunha

Jambeiro

Natividade
da Serra

Paraibuna

Redenção
da Serra

São Luiz do São José
São Paulo
Paraitinga dos Campos

1991

0,428

0,390

0,457

0,353

0,418

0,402

0,457

0,607

0,578

0,493

2000

0,583

0,543

0,645

0,497

0,623

0,552

0,575

0,739

0,702

0,612

2010

0,693

0,694

0,756

0,655

0,719

0,657

0,697

0,807

0,783

0,727

Brasil

Tabela 47 - IDH M
Fonte: www.deepask.com

Índices
Municípios

Pobreza
(%)

Pobreza
Subjetiva
(%)

GINI

Lagoinha

43,03

43,08

0,38

Cunha

37,73

39,50

0,40

Jambeiro

20,07

21,49

0,38

Natividade da Serra

39,53

42,55

0,48

São Luiz do Paraitinga

38,24

38,16

0,41

Redenção da Serra

42,60

45,89

0,41

São José dos Campos

13,25

9,94

0,41

São Paulo

26,60

14,85

0,45

Tabela 48 - Mapa de Pobreza e Desigualdades
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003

O Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS - “sintetiza a situação de cada
município do Estado no que diz respeito a riqueza, escolaridade e longevidade,
gerando uma tipologia que os classifica em 5 grupos” (SEADE).
 O Grupo 1 representa os “municípios com alto nível de riqueza e bons índices
sociais”.
 O Grupo 5 representa os “municípios mais desfavorecidos do estado, tanto em
riqueza como em indicadores sociais”.
O IPRS classificou Lagoinha como integrante do Grupo 4 “Municípios que apresentam
baixos níveis de riqueza e nível intermediário de longevidade e/ou escolaridade”,
SEADE, 2006. De uma maneira geral, os indicadores de escolaridade, riqueza e
longevidade tiveram altas no período analisado, encontrando-se, entretanto, em
patamares inferiores ao estadual, com exceção da escolaridade.
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Escolaridade

Longevidade

Riqueza

IPRS

2000

2002

2004

2006

2000

2002

2004

2006

2000

2002

2004

2006

2000

2002

2004

2006

Grupo
Local

Lagoinha

40

54

59

71

61

56

58

61

23

19

17

20

5

4

4

4

Estado de
São Paulo

44

52

54

65

65

67

70

72

61

50

52

55

-

-

-

-

Tabela 49 - Evolução do Índice Paulista de Responsabilidade - IPRS
Fonte: SEADE, 2010

A economia da maioria dos municípios de pequeno porte está ligada às atividades
agropecuárias e Lagoinha não foge à regra, pois o setor primário é o principal gerador
de renda da economia do município, além de ser o responsável por cerca de 50% da
utilização da mão de obra disponível e cerca de 80% do pessoal ocupado.

A predominância das pastagens evidencia a representatividade da bovicultura na
economia local, com 18.110 cabeças e mais 124 bubalinos. A pecuária leiteira
lagoinhense ocupa a sétima colocação em nível regional. O leite produzido é quase
todo encaminhado para as cooperativas da região, fora da cidade, para pasteurização
e comercialização; uma pequena parcela é destinada para a produção artesanal de
queijo, manteiga e requeijão.

Insumo

Quant.

Unid.

7.337

Mil litros

8.218

R$ * mil

8.035

Cabeças

Leite de vaca
Vacas ordenhadas

Tabela 50 - Produção de leite
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal, 2014

O Município coloca-se regionalmente como regular produtor de aves, de equinos e
suínos, com considerável rebanho de ovinos.
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Insumo

Quant.

Unid.

Galinhas - efetivo dos rebanhos

5.071

Cabeças

Total - efetivo de rebanhos

14.934

Cabeças

Produção - quantidade

80

Mil dúzias

Valor da produção

96

R$ * mil

Efetivo dos rebanhos

757

Cabeças

Matrizes - efetivo dos rebanhos

60

Cabeças

Total - efetivo dos rebanhos

91

Cabeças

Galináceos

Ovos de galinha
Equino
Suíno

Tabela 51 - Produção animal
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal, 2014

A agricultura, por sua vez, é desenvolvida num relevo acidentado, cujo solo apresenta
baixa e média fertilidade. Tal situação acrescida de técnicas inadequadas de plantio
provoca um elevado percentual de perdas. Do produzido, a quase totalidade é
destinada à subsistência.

A produção agrícola municipal restringe-se às plantações de mandioca, milho e feijão,
com ênfase nos grãos, plantação de forrageiras, pastagens, silvicultura, e algumas
poucas unidades que se dedicam ao cultivo de flores, conforme demonstram as tabelas
abaixo dos produtos agrícolas computados pelo IBGE no Senso Agropecuário de 2006.

Insumo

Feijão (em grão)

Quant.

Unid.

Área colhida

31

Hectare

Área plantada

31

Hectare

Quantidade produzida

36

Tonelada

Rendimento médio da produção

1.161

kg por Hectare

Valor da produção

27

R$ * mil

Tabela 52 - Cereais, Leguminosas e Oleaginosas
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2007
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Insumo

Milho (em grão)

Quant.

Unid.

Área colhida

250

Hectare

Área plantada

250

Hectare

Quantidade produzida

600

Tonelada

Rendimento médio da produção

2.400

kg por Hectare

Valor da produção

198

R$ * mil

Tabela 53 - Lavoura temporária
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2007

No que diz respeito ao setor secundário, considerando hoje a alternativa mais
importante para o desenvolvimento econômico e social de um município, em Lagoinha,
praticamente inexiste. Em 1972, foi instalada uma fábrica de farinha de milho, cuja
produção se destinava ao consumo interno e ao abastecimento de alguns municípios
vizinhos e que funcionou até 1982, quando encerrou suas atividades por motivos
financeiros.

Outras pequenas indústrias também surgiram como a de banha de porco e de laticínios,
mas não prosperaram. A única “indústria” hoje em Lagoinha é a de produção artesanal
de aguardente “Brejaúva”.

Hoje, o município pode ser considerado, tipicamente, um exportador de matériasprimas, pois seus produtos saem in natura, ou seja, não existem indústrias que as
processem, beneficiem e lhes agreguem valores, mesmo na atividade de silvicultura,
que tem produção considerável para os padrões da região, conforme demonstra a
Tabela 24 a seguir, com dados da produção vegetal de 2014 (IBGE):
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Produtos da Silvicultura

Quant.

Unid.

1.680

hectares

quantidade produzida

15.414

m³

valor da produção

1.495

R$ * mil

quantidade produzida

2.590

m³

valor da produção

233

R$ *mil

quantidade produzida

12.824

m³

valor da produção

1.262

R$ *mil

Área total existente em 31/12
Madeira em tora
Eucalipto

Madeira em tora para
outras finalidades
Madeira em tora para
papel e celulose

Tabela 54 - Extração Vegetal
Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal a da Silvicultura, 2014

O comércio e a prestação de serviços, por suas características atuais desempenha um
importante papel na economia, pois além de gerar empregos, participa de inúmeras
operações integradas entre a produção e a distribuição dos bens e serviços.

Conforme os dados do IBGE, cerca de 60% da mão de obra disponível é utilizada no
setor de serviços, incluídos aí os aproximadamente 220 servidores municipais,
conforme dados recentes da Prefeitura Municipal de Lagoinha. Em sendo assim, e
considerando-se que o setor secundário praticamente inexiste, podemos inferir que
aproximadamente 20% do pessoal ocupado segundo a conceituação do IBGE atua no
setor de serviços da cidade.

5.5 - Disponibilidades de recursos

O orçamento público de Lagoinha, embora não seja diferente das cidades de mesmo
porte e características, é bastante reduzido, o que não permite investimentos de
infraestrutura com recursos próprios, estando recorrentemente dependente de recursos
provenientes de programas dos Governos Estadual e Federal para tal fim.

A Tabela a seguir contém a situação contábil do município referente ao ano de 2014:
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Operação

Quant.
(R$ * mil)

Despesas orçamentárias empenhadas

16.019

Despesas
orçamentárias
empenhadas

Capital

2.673

Correntes

13.347

Investimentos

2.540

Obras e Instalações

1.585

Outras Despesas Correntes

5.820

Pessoal e Encargos Sociais

7.527

Receitas orçamentárias realizadas

18.002

Capital

1.531

Contribuição

Não informado

Correntes

16.471

Dívida Ativa

54

IPTU

177

ISS

194

ITBI

68

Outras Receitas Correntes

1.068

Patrimonial

268

Taxas

38

Transferência de Capital

1.522

Transferência Intergorvenamental da União

8.485

Transferência Intergorvenamental do Estado

3.636

Transferências Correntes

14.393

Tributárias

742

Receitas
orçamentárias
realizadas

Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM

6.605

Valor do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
OURO - repassado aos Municípios

Não informado

Valor do Imposto Territorial Rural - ITR

9

Tabela 55 - Situação contábil do município de Lagoinha
Fonte: IBGE, Contas Anuais, 2014
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5.6 - Instituições financeiras

Quanto aos recursos privados que circulam no município, além daqueles provenientes
das atividades agropecuárias contidas nos dados do IBGE, é possível se fazer uma
leitura somente parcial das movimentações financeiras do município, através das
movimentações da única agência bancária existente na cidade, quando do
levantamento do Instituto, conforme Tabela a seguir:
Operação

Quant.

Unid.

Depósitos a prazo

1.370.853

R$

Governo

14.184

R$

Privado

1.479.924

R$

Número de Agências

1

Agência

Obrigações por Recebimento

589

R$

Operações de Crédito

12.950.485

R$

Poupança

14.746.741

R$

Depósitos à vista

Tabela 56 - Instituições financeiras
Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil, Registros Administrativos, 2014

A única agência bancária existente no município é do Banco do Brasil S.A. à Avenida
Cel. Manoel Antônio D. Castro, 45 - Centro.

Havia um posto de atendimento do Banco Bradesco S.A., porem foi desativado
recentemente.

Algumas transações bancárias podem ser feitas por intermédio da Casa Lotérica à Rua
Major Soares nº 131 e na Agencia dos Correios - ETC Convênio no Largo da Matriz nº
77 - ambas na região central do município.
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5.7 - Meio ambiente

Ao contrário de indicadores de saneamento ambiental, que em geral podem ser
extraídos de pesquisas realizadas pela Fundação SEADE e IBGE, não existem
pesquisas acerca de indicadores ambientais específicos para a cidade de Lagoinha.

O próprio Ministério do Meio Ambiente reconhece a fragilidade de indicadores
regionalizados. Tanto, que produziu em 2012, um painel de possíveis indicadores
ambientais a serem utilizados de maneira sistemática, inclusive por Estados e
Municípios - PNIA 2012 - PAINEL NACIONAL DE INDICADORES AMBIENTAIS.

A elaboração de um Plano Diretor, que a cidade está legalmente desobrigada de
realizar, certamente traria informações acerca da situação socioambiental da cidade.
Considerando que o Termo de Referência da AGEVAP define a composição de
diagnóstico a partir de dados primários existentes, direcionando principalmente para
informações obtidas através das pesquisas do IBGE, a apresentação de outros
indicadores não existentes, fica prejudicada.

O Quadro a seguir, extraído do PNIA, 2012 oferece um amplo leque de indicadores que
estão sendo construídos, muitos deles adotados por este processo de planejamento
para o município de Lagoinha.
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Quadro 6 - Indicadores que compõem o PNIA, 2012
Fonte: PNIA, 2012
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No entanto, alguns macro indicadores podem oferecer informações acerca das análises
necessárias para a elaboração do PMGIRS/Lagoinha, como os que seguem, extraídos
do PNIA, 2012.

No item seguinte, são apresentados indicadores locais disponíveis, bem como breve
avaliação provenientes de observações de campo e cruzamento com outras
informações.
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5.8 - Saneamento ambiental

INDICADORES CONTIDOS NO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO
BÁSICO - PLASAN DE LAGOINHA

5.8.1 - Água

Captação Superficial

Tipo de captação

Tubulação

Origem

Status

Direta

PVC

Ribeirão dos Macacos

Suficiente para a população (inclusive
projeções)

Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB

A EEAB possui automação local, telemetria e telecomando e é composta da seguinte
forma:

Bombas

Potência

Vazão de recalque

Capacidade ETA

Status

1+1 reserva

50 cv

40 m³/h
(11,10 l/s) cada bomba

16 l/s

Suficiente

Adutora de Água Bruta - Linha de Recalque

A adutora de água bruta possui as seguintes características: material da tubulação é
ferro fundido, com diâmetro de 150 mm, extensão de 3450 m e idade aproximada de 11
anos.

Estação de Tratamento de Água

O tratamento da água bruta da cidade de Lagoinha é realizado por ETA convencional
do tipo padrão com capacidade para tratar 16 l/s. Atualmente trata em média 11 l/s e é
operada por 15 h/dia. A mistura rápida é do tipo mecânica e a coagulação é feita com
aplicação de sulfato de alumínio. Os floculadores são do tipo mecânico de palheta e
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decantadores de alta taxa e fluxo ascendente. A filtração é realizada por filtros de dupla
camada de fluxo descendente e a desinfecção é realizada em tanque de contato
vertical com a aplicação de hipoclorito de sódio. As aplicações das dosagens de cloro,
flúor e coagulante são efetuadas utilizando bombas dosadoras do tipo peristáltica.

O monitoramento da água tratada é realizado pela Divisão de Controle Sanitário Vale
do Paraíba e também no próprio local por meio de aparelhos de medição contínua
(turbidímetros, medidores de cloro, flúor e pH). A água tratada apresenta valores dentro
dos padrões exigidos pela legislação.

Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT

A zona alta, com aproximadamente 200 ligações, é abastecida pelo reservatório
apoiado R2. Para a alimentação deste reservatório o sistema conta com estação
elevatória situada na área da ETA que é composta por duas bombas de eixo horizontal
(1+1 reserva) com potência total instalada de 3 cv.

Reservatórios de Abastecimento

A reservação de água de Lagoinha é realizada por 03 (três) reservatórios com
capacidade total de reservação 300 m³, sendo dois locados na área da ETA (R1 e R3)
e um locado próximo da área da ETA (R2). A localização e as informações dos
reservatórios estão apresentadas na Tabela a seguir.

Reservatório

Área atendida

Volume
(m³)

Localização

Tipo de
material

Sistema de
telemetria e
automação local

RVDT02-R1

Zona baixa

150

Rua do
Cruzeiro

Apoiado de
concreto

Sim

RVDT02-R2

Zona alta

50

Trav. Juca
Verissimo

Apoiado de
fibra de vidro

Sim

RVDT02-R3

Zona baixa

100

Rua do
Cruzeiro

Apoiado de
concreto

Sim

Tabela 57 - Características dos reservatórios
Fonte: SABESP
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Rede de Distribuição

A rede de distribuição de água atende 100% dos domicílios urbanos de Lagoinha,
possui 12774 m de extensão e 1339 ligações. O índice de hidrometração é de 100%,
existindo programa de manutenção e troca, com oficina própria. A tubulação é toda em
PVC, com diâmetro variando entre 50 e 100 mm.

Sistemas Isolados

Os bairros rurais são abastecidos por poços ou nascentes, sem nenhum tipo de
tratamento. O Ribeirão dos Macacos, manancial de abastecimento do município
apresenta capacidade bem superior a demanda necessária.

Investimentos previstos

Custo total
(R$)

Descrição
Projetos, Desapropriações, Licenciamentos

168.000,00

Nova captação

270.000,00

Adutoras e EEAB

300.000,00

Sistemas de tratamento

150.000,00

Ampliação de rede de distribuição

844.458,00

Automação e Perdas

197.000,00
Total

1.929.458,00

Tabela 58 - Investimentos previstos no Sistema de Abastecimento de Água
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Água e Esgoto - SABESP, 2007

5.8.2 - Esgoto

O município de Lagoinha tem o serviço de coleta e tratamento de esgoto realizado pela
SABESP desde 29/06/1976, abrangendo 98% de coleta e 100% de tratamento na área
urbana.
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O sistema de esgotamento sanitário existente no município de Lagoinha é composto
por rede coletora, interceptor, uma estação elevatória e uma estação de tratamento de
esgoto. Após o tratamento, o lançamento do efluente é feito no Córrego Botucatu
(Classe 2).

Rede Coletora

Na ausência de um cadastro atualizado de rede coletora de esgoto, os dados
referentes a rede coletora foram obtidos por meio de levantamentos em projetos
existentes e de informações fornecidas pelo operador do sistema. A parcela mais
antiga da rede coletora de esgoto de Lagoinha é do ano de 1985, e a parte mais nova
da rede é do ano de 1991. A rede de esgoto é composta por 90% de material cerâmico
e 10% de PVC. A rede coletora atende 98% da população de Lagoinha e tem uma
extensão total de 13,6 km, com diâmetros de 150 mm.

Coletor Tronco

O coletor tronco é de manilha cerâmica e tem diâmetro de 150 mm.

Interceptores

O sistema dispõe de dois emissários de manilha cerâmica de 150 mm. Um interceptor
é responsável pelo encaminhamento, de aproximadamente 14% do volume de esgoto
coletado no município, correspondente ao bairro do Senóbio para EEF. O outro
interceptor, que recebe contribuição da região central de Lagoinha, é responsável pelo
encaminhamento, por gravidade, do restante do esgoto coletado na cidade até a ETE.

Estação Elevatória de Esgoto Bruto

A estação elevatória Senóbio está localizada a aproximadamente 800 m da Estação de
Tratamento de Esgoto (Estrada do Mandutinho) e funciona aproximadamente 5 horas
por dia, utilizando uma bomba submersível ABS-AFP para recalcar esgoto do bairro
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Senóbio até o PV final, a montante da ETE. A vazão de projeto é de 2,5 l/s e
atualmente esta em operação com 1,0 l/s. A EEEB possui automação local.

Linha de Recalque

A extensão total da linha de recalque da estação elevatória é de aproximadamente 800
m de manilha cerâmica e diâmetro de 150 mm. A linha opera como conduto forçado até
um PV localizado a montante da ETE.

Estação de Tratamento de Esgoto

A ETE é constituída por uma lagoa aerada situada no Bairro Campinas. A mesma
atende a todas as bacias de esgotamento do município.

Todo esgoto coletado é encaminhado a Estação de Tratamento de Esgoto que conta
com tratamento preliminar constituído de gradeamento, caixa de areia; tratamento
secundário por Lagoa Aerada que utiliza 03 (três) aeradores superficiais de 5 cv de
potência, seguido de tratamento por escoamento superficial no solo e sistema de
desinfecção.

Sistemas Isolados

As economias não atendidas pela rede da Sabesp possuem fossa séptica ou lançam
seus efluentes diretamente nos córregos mais próximo de suas residências.

Avaliação dos Serviços

Em geral a rede coletora de esgotos, coletor tronco, interceptor e linha de recalque não
apresentam problemas que exijam atenção especial, sendo realizadas manutenções
preventivas periódicas. A estação elevatória de esgoto bruto, porém, não dispõe de
bomba de reserva, havendo necessidade de se recorrer a Taubaté no caso de
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substituição da unidade em operação, o que acarreta extravasamento do poço de
sucção até o momento da devida reposição da unidade.

A condição estrutural e dos equipamentos da ETE são boas, mas de acordo com
informações do GEL, tem havido reclamações da população vizinha a ETE devido a
exalação de desagradáveis odores vindos da mesma. Estão previstos investimentos
para melhoria e manutenção do sistema de afastamento e tratamento de esgoto
sanitário para atender as metas previstas até 2037, conforme Plano de Investimentos
da SABESP, apresentado na Tabela a seguir:

Investimentos previstos
Custo total
(R$)

Descrição
Projetos, EEE

165.000,00

Tratamento de esgoto e Lodos da ETE

300.000,00

Redes e Ligações

536.421,00

Linha de Recalque

64.000,00

Automação e Adequação

93.000,00
Total

1.158.421,00

Tabela 59 - Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Água e Esgoto – SABESP, 2007

5.8.3 - Síntese da Situação da Drenagem Urbana

O município de Lagoinha está inserido na Bacia Hidrográfica constituída pelo Rio
Paraitinga que corresponde a um dos dois formadores do Rio Paraíba do Sul
juntamente com o Rio Paraibuna.

Os serviços de drenagem urbana são de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Por
se tratar de um município onde não se tem córregos e rios que atravessam a área
urbana, não se tem registros de alagamentos ou inundações. O maior problema do
ponto de vista de drenagem reside na falta de infraestrutura de pavimentação das ruas.
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A macrodrenagem do município corresponde a malha de drenagem natural formada
pelos corpos d´água que se localizam nos talvegues e fundos de vales; entretanto, não
existem córregos ou rios que drenam a área urbana de Lagoinha.

Diante disso, as águas pluviais que caem sobre a área urbana escoam rapidamente
pelas guias e sarjetas em direção as áreas mais baixas devido à topografia acidentada
existente.

A Prefeitura Municipal não possui cadastro técnico das estruturas e unidades que
compõem seu sistema de micro drenagem, impossibilitando uma descrição detalhada e
uma análise crítica das instalações existentes.

Por meio das visitas técnicas, evidenciou-se que não há registros de problemas de
alagamentos ou inundações na área urbana do município.

Não há problemas diagnosticados quanto a alagamentos ou inundações na área
urbana do município, demonstrando uma funcionalidade satisfatória do sistema de
drenagem.

Projeção das demandas de água e vazões de esgotos

Os parâmetros de cálculo adotados, de uma forma geral, resultaram da análise dos
dados obtidos. Dentre todo o material obtido, somente o relatório “Elaboração do Plano
Diretor de Saneamento Básico dos Municípios Operados pela Sabesp nas Bacias
Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (2) e Serra da Mantiqueira (1)” referiu-se ao índice
de perdas, registrando 27,4% de perdas médias em 2002. Portanto, assumiu-se neste
trabalho um índice de perdas de 30%.

Com o índice de perdas assumido e os volumes médios produzidos obteve-se o
consumo per capita, de 140 litros por dia por habitante. Com estas considerações, os
parâmetros de cálculo resultaram como exposto nas Tabelas a seguir.
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Item

Parâmetros/Critérios

Tipo de Curva do Índice de Atendimento no período de projeto

Linear

Tipo de Desenvolvimento da Curva de Evolução no período de projeto

Linear

Coeficiente do dia de maior consumo (k1)

1,2

Coeficiente da hora de maior consumo (k2)

1,5

Volume de reservação (ref. dia de maior consumo)

1/3

Índice de atendimento atual

100%

Índice de atendimento final (2014)

100%

Índice de perda atual

(1)

30%

Índice de perda final 2040
Consumo por economia

(1)

(1)

25%

no período de inicio a final de plano (m³.econ./mês)

17,50

Extensão de rede por ligação atual (m/lig.)

9,54

Porcentagem de ligações novas que demandam rede
Consumo Per Capita

(1)

(1)

50%

(l/hab.dia)

139,8

Tabela 60 - Parâmetros para Lagoinha – Sistema de Abastecimento de Água
Fonte: Relatório de Diagnostico dos Sistemas elaborado pela RO da SABESP
(1)
Valores Adotados pelo PlanSan 123.

Item

Parâmetros/Critérios

Tipo de Curva do Índice de Atendimento no período de projeto

Linear

Carga orgânica Per capita (gr.DBO/hab.dia)
Coeficiente de retorno
Vazão de infiltração

(1)

54
80%

(l/s/km)

0,20

Índice de coleta atual

98%

Índice de coleta final (2014)

100%

Índice de tratamento atual

100%

Índice de tratamento final (2014)
Extensão de rede por ligação atual

100%
(1)

(m/lig.)

10,68

Tabela 61 - Parâmetros para Lagoinha – Sistema de Esgotamento Sanitário
Fonte: Fonte: Relatório de Diagnostico dos Sistemas elaborado pela RO da SABESP
(1)
Valores Adotados pelo PlanSan 123.
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Demandas de Água

Consumo
(l/s)

Pop.
Urbana
(hab.)

Índice de
atendimento
(%)

Médio

Máximo
Dia

2010

3.137

100

5,08

2014

3.261

100

2018

3.389

2020

Demanda
(l/s)

Índice de
perdas
(%)

Médio

Máximo
Dia

6,10

30

7,26

8,28

5,28

6,34

28

7,33

8,39

100

5,48

6,58

26

7,41

8,51

3.449

100

5,58

6,70

25

7,44

8,56

2025

3.588

100

5,81

6,97

25

7,75

8,91

2030

3.692

100

5,97

7,16

25

7,96

9,15

2035

3.760

100

6,08

7,30

25

8,11

9,33

2040

3.799

100

6,15

7,30

25

8,20

9,43

Ano

Tabela 62 - Demandas de Água de Lagoinha
Fonte: Relatório de Diagnostico dos Sistemas elaborado pela RO da SABESP

Metas Propostas

Metas
(%)
Sistemas

Abastecimento
de água

Esgotamento
sanitário

Resíduos
Sólidos

Drenagem

Indicadores

Índices atuais
Curto Prazo
2011 - 2014

Médio Prazo
2015 - 2018

Longo Prazo
2019 - 2040

Índice de
abastecimento de
água

Iaa = 100%

100

100

100

Índice de perdas

Icp = 30%

28

26

25

Índice de atendimento
esgoto

Iae = 98%

100

100

100

Tratamento

Ite = 100%

100

100

100

Avaliação dos
serviços de limpeza
pública e manejo de
resíduos sólidos

Irs = 75,78%

100, com todos os sub indicadores avaliados

Reaproveitamento de
resíduos

Irr = 32%

Em 2014 = 47,50%
2015 em diante = 60%

Avaliação dos
serviços de micro e
Macrodrenagem

Idu =
Indeterminado

-

-

Idu = 10, com todos
os sub indicadores
avaliados

Tabela 63 - Metas de Universalização do Acesso aos Serviços
Fonte: Relatório de Diagnostico dos Sistemas elaborado pela RO da SABESP
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Resumo das Ações para o Sistema de Abastecimento de Água

Tipo de
intervenção

Emergencial

Curto
prazo

Médio
prazo

Longo
prazo

Implantação

Localidade

Até 2010

De 2011
a
2014

De 2015
a
2018

De 2019
a
2040

-

Sede

Intervenção
planejada

Investimentos
(R$)

-

-

Sistema de
recuperação de
água de lavagem

60.000,00

Sistema de
tratamento de lodo

60.000,00

Redes de
distribuição

6.438,60

Ligações de água

50.128,66

Cadastro de redes
de água

76,644,00

Cadastro das
unidades
localizadas do
SAA

60.000,00

Detecção de
vazamentos

300.000,00

Projetos para o
SAA

300.000,00

Redes de
distribuição

6.643,00

Ligações de água

46.638,69

Redes de
distribuição

21.308,70

Sede

Sede
Ligações de água
Total

Metas
(%)
Abastecimento

Perdas

100

30

100

28

100

26

100

25

114.534,47
1.102.336,12

Tabela 64 - Resumo das Ações para o Sistema de Abastecimento de Água
Fonte: Relatório de Diagnostico dos Sistemas elaborado pela RO da SABESP
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Resumo das Ações para o Sistema de Esgotamento Sanitário

Tipo de
intervenção

Emergencial

Curto
prazo

Médio
prazo

Longo
prazo

Implantação

Localidade

-

Até 2010

De 2011
a 2014

Intervenção
planejada

Investimentos
(R$)

-

-

Redes
coletoras

50.176,60

Ligações de
esgotos

97.690,32

Substituição
dos CMBs da
EEE Senóbio

3.000,00

Sede

De 2015
a 2018

Ampliação da
ETE

1.900.000,00

Cadastro de
redes de
esgoto

136.000,00

Projetos para o
SES

300.000,00

Redes
Coletoras

34.420,80

Ligações de
Esgoto

78.903,72

Redes
Coletoras

109.686,00

Sede

De 2019
a 2040

Sede
Ligações de
Esgoto
Total

Metas
(%)
Abastecimento

Tratamento

98

100

100

100

100

100

100

100

193.770,36
2.933.648,00

Tabela 65 - Resumo das Ações para o Sistema de Esgotamento Sanitário
Fonte: Relatório de Diagnostico dos Sistemas elaborado pela RO da SABESP
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Resumo das Ações para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Urbanas

Tipo de
intervenção

Implantação

Emergencial

Até 2010

Curto
prazo

De 2011 a 2014

Localidade

-

Intervenção
planejada

Investimentos
(R$)

-

-

Metas
(%)
Índice de Micro e
Macrodrenagem
Indeterminado

85.020,64
Evolução gradual

Médio
prazo

De 2015 a 2018

Longo
prazo

De 2019 a 2040
Total

Sede

Cadastro da
estrutura

17.004,13

11.336,09

100
113.360,85

Tabela 66 - Resumo das Ações para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas
Fonte: Relatório de Diagnostico dos Sistemas elaborado pela RO da SABESP

6 - Integração dos dados de caracterização municipal com o PMGIRS/Lagoinha

De modo geral, na elaboração de diagnósticos socioeconômicos para programas
públicos empregam-se informações de várias áreas temáticas analíticas ou de atuação
governamental.

Para se desenvolver programas no campo da gestão de resíduos, é preciso conhecer
não apenas os dados e informações obtidos em campo, ou através do Processo
Participativo, como prevê o Termo de Referência, mas também aspectos relacionados
às condições de vida do público alvo, condições de moradia, nível de pobreza e
rendimento familiar, acesso a serviços de saúde, escolaridade, fatores esses que
certamente podem afetar ou potencializar as ações programáticas específicas.

Entende-se nos meios familiarizados com processos de planejamento que se deve
contemplar o levantamento de informações sobre as características do público-alvo a
atender, as potencialidades e fragilidades da base econômica local, as condicionantes
ambientais – entendendo-se como condicionantes ambientais as condições existentes
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no meio que fará a gestão ou será ator ou benificiário dela, que restringem certas
estratégias de desenvolvimento e potencializam outras, a capacidade e experiência de
gestão local, (fator da maior importância em face de complexidade das intervenções
públicas) e o nível de participação da sociedade (que pode garantir maior controle
social dos recursos e dos resultados dos programas). A amplitude temática de um bom
diagnóstico é sempre uma decisão crítica: muito abrangente - perde-se o foco, a
objetividade; muito restrito - pode comprometer a formulação do programa público, ao
não explicitar as dimensões que determinam ou afetam a problemática social,
econômica ou ambiental em questão.

Deste modo, foi utilizado o entendimento, de um lado, buscando atender a todos os
itens previstos no Termo de Referência, e de outro, a sua efetiva integração com outros
dados e informações para compor o Diagnóstico e Prognóstico deste PMGIRS.

Entende-se, no entanto, que para a elaboração de um diagnóstico, prognóstico, e
finalização de um processo de planejamento adequado, útil e exequível, a
quantificação de dados e informações e mesmo a qualidade deles não são
necessariamente únicos quando existe a possibilidade, e mais do que isto, a
necessidade de se ter uma compreensão, de geral a específica, do público alvo e de
todos os atores, das condicionantes ambientais, das dinâmicas sociais e econômicas.

Muitos indicadores podem não fornecer um dado ou informação imediatos ao processo
de planejamento, mas quando confrontados com os levantamentos de campo e
aqueles provenientes do processo participativo, passam a fazer sentido e podem
inclusive interferir em decisões a serem tomadas acerca de programas e ações do
PMGIRS.

Assim, o Quadro a seguir apresenta possibilidades variadas, não únicas, de integração
dos dados, informações e indicadores, que integram o diagnóstico e prognóstico do
PMGIRS junto a outros dados e informações, e que irão nortear as decisões acerca
dos programas e ações e sua cronologia.
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ITEM DO DOCUMENTO

INTEGRAÇÃO COM O PMGIRS/Lagoinha

1.1

Os acessos

- Cálculo de distâncias para transporte de resíduos e seus custos,
inclusive com vistas a disposição remota e atividades consorciadas com
municípios vizinhos.

1.2

Municípios limítrofes

- Consolidação de informações sobre possíveis soluções consorciadas na
área de gestão de resíduos.

2.1,
2.2,
2.3,
2.4 e
2.5

A origem do nome da
cidade, O tropeirismo, O
Ciclo do Ouro, O Ciclo do
Café e Formação
Administrativa

- Informações sobre o histórico contribuem no diagnóstico da cidade, seus
costumes e sua cultura, tanto para avaliação de sua vocação econômica
histórica, quanto para a compreensão necessária da população que irá
participar do processo participativo.

3

Turismo, Cultura e Lazer

- Informações necessárias para a composição do diagnóstico acerca da
evolução da ocupação do território e da cultura local e para a relação a
ser estabelecida com os participantes do processo participativo.
- Devido às características regionais, onde as cidades vizinhas vão
definindo sua vocação para o turismo e lazer.

4, 4.1,
4.2 e
4.3

4.4

Organização territorial e
político - administrativa,
Vale do Paraíba Paulista,
As raízes históricas da
industrialização do Vale
do Paraíba e Uma
análise mais detalhada
do Vale

Agricultura familiar,
Multifuncionalidade e
Turismo Rural

- Permite avaliar a situação político-administrativa e econômica do Vale do
Paraíba, onde está inserida a cidade, e, associadas a outras informações,
avaliar o grau de planificação regional com alcance na cidade, com vistas
a se buscar soluções consorciadas para a gestão de resíduos.

- Permite avaliar, juntando-se aos dados do IBGE para efeito de
diagnóstico e prognóstico, o potencial de exploração das atividades de
agricultura familiar, geradora de resíduos específicos, contribuindo para a
definição dos vários públicos-alvo e atores presentes na gestão de
resíduos.
- As unidades agrícolas familiares poderão ser alvo de Programas e
Ações específicos de gestão de resíduos in situ, bem como deverão ser
integrados aos sistemas públicos de coleta e de gestão de resíduos.

4.5

Caracterização da
economia regional no
Vale do Paraíba

- Conhecer a economia regional é primordial para a composição do
diagnóstico do PMGIRS, já que é da atividade econômica que se define
as características principais dos resíduos gerados em uma comunidade.
Associados aos dados fornecidos pelo IBGE e pesquisas de campo,
permite inclusive realizar projeções de geração de resíduos para efeito do
período a ser planejado.

4.5.1,
4.5.2,
4.5.3,
4.5.4 e
4.6

Estradas Reais, Os
caminhos de Minas
Gerais, Os caminhos do
Rio de Janeiro, Controle
e Fiscalização e Distritos

- Conhecimentos gerais da história econômica e fundiária permitem
avaliar para efeito de diagnóstico, o fio condutor das atividades atuais, as
potencialidades e limites do município quanto ao seu desenvolvimento,
fator preponderante na geração e caracterização de resíduos no período
de planejamento.
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4.7

4.8 e
4.9

Poderes

Características
Urbanisticas e
Dispositivos Legais de
Zoneamento Urbano,
Disciplinadores do Uso e
Ocupação do Solo

- Além de registrar a existência (ou não existência) de equipamentos
públicos ligados aos poderes da República presentes no território, permite
avaliar o efetivo alcance destes poderes na cidade e sua acessibilidade,
que compõe o diagnóstico geral e permite a compreensão da dinâmica do
desenvolvimento de Lagoinha.
- Os dispositivos legais de zoneamento, ocupação e uso do solo, quando
existentes - que não é o caso de Lagoinha - permite avaliar, dentre outras
informações para efeito de diagnóstico geral da cidade, o grau de
institucionalização para instrumentos de planejamento e regulação, a
alocação de equipamentos públicos na área de gestão de resíduos
sólidos e limpeza urbana, a definição de itinerários de coletas, a definição
de mecanismos e limitadores para a fiscalização de disposição irregular
de resíduos.
- Permite também avaliar e propor programas e ações estruturantes para
a consecução de ferramentas de gestão de resíduos a serem implantadas
através do PMGIRS.
- Dados demográficos são importantes informações que permitem a
quantificação de resíduos ao longo do período de planejamento do
PMGIRS.

4.10

5.1

5.2

Demografia

Educação

Trabalho e Renda

- Informações importantes relativas à diminuição da população do
município em aproximadamente 10%, inclusive à população projetada
pelo IBGE para 2034, o que interfere diretamente na geração de resíduos
e projeções para efeito do PMGIRS.

- Permite avaliar e quantificar o público escolar, como beneficiário de
informações específicas de educação ambiental, com ênfase na gestão
de resíduos e hábitos de consumo, a terem programa a ações específicos
no PMGIRS.

- São dados quantitativos utilizados no diagnóstico geral da cidade sobre
perfil da população, e que permitem avaliar e decidir sobre as
possibilidades de atividades econômicas ligadas aos resíduos sólidos.
- Conhecimento geral da população e sua capacidade de contribuir com a
manutenção da cidade.

- Permite quantificar profissionais atuando na área de saúde, permitindo
também avaliar e realizar projeções acerca da geração de RSS.

5.3

Saúde

- Avaliação de doenças e morbidade associados ao manejo de resíduos
(descarte irregular, problemas com o manuseio de embalagens de
agrodefensivos, doenças de veiculação hídrica ou associadas a resíduos
sólidos descartados irregularmente, etc.).
- Associado a dados demográficos e econômicos, permite projetar
utilização e consumo produtos que geram resíduos caracterizados como
RSS de origem doméstica ou gerados em equipamentos públicos de
saúde.
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- Permite avaliar a capacidade de financiamento e manutenção das
atividades públicas municipais.
- Para efeito de diagnóstico específico, permite avaliar a arrecadação e o
potencial de arrecadação para financiar os programas e ações a serem
definidos no PMGIRS.

5.4 e
5.5

Economia e
Disponibilidades de
recursos

- Para efeito de implantação do PMGIRS, permite avaliar a capacidade de
investimentos previstos nos programas e ações a serem definidos no
PMGIRS.
- Permite avaliar a capacidade de absorver investimentos necessários
para a implementação de eixos estruturantes, que por sua vez são
necessários para a execução dos programas e ações do PMGIRS, bem
como permitem, avaliar as reais limitações em investimentos em qualquer
área em função da arrecadação existente e das perspectivas de
arrecadações futuras.
- Permite avaliar e propor ações estruturantes para aumento ou
recomposição da arrecadação municipal, e sustentabilidade da gestão
dos resíduos.

5.6

5.7

Instituições financeiras

- Permite, na composição geral do diagnóstico da cidade, a avaliação da
infraestrutura existente.

Meio ambiente

- Os indicadores ambientais, nem sempre específicos do município,
permitem avaliar o grau de necessidade de se criar indicadores
municipais, que permitam avaliar a situação do município no sentido de se
estabelecer eixos estruturantes importantes na administração pública,
para qualquer processo de planejamento e de implantação de políticas
públicas para além dos serviços básicos, de “balcão”.

- Os indicadores de Saneamento Ambiental disponíveis em função do
Plano de Saneamento, permitem avaliar:
• Disponibilidade de abastecimento de água e de água tratada - o que
permite estabelecer critérios de gestão de resíduos como, por exemplo,
os descartes irregulares, a definição de áreas destinadas ao manejo de
resíduos, as áreas de riscos ambientais decorrentes da geração de
resíduos;
5.8.1,
5.8.2 e
5.8.3

Água, Esgoto e Síntese
da Situação da
Drenagem Urbana

• Infraestrutura em tratamento de esgoto - Periculosidade dos resíduos
descartados nos corpos d’água - lembrando que os resíduos provenientes
de esgotos estão na classificação de resíduos sólidos;
• Drenagem urbana - permitem avaliar a disponibilidade de recursos e
infraestrutura existentes suficientes para se evitar enchentes, induzindo
ações específicas de limpeza urbana.
OBS.: Os indicadores apresentados demonstram que o município está
bem servido em termos de infraestrutura de saneamento ambiental, o que
reduz as necessidades de se abordar problemas específicos acerca de
ações necessárias associadas a esta área específica e a gestão de
resíduos.

Quadro 7 - Integração dos dados
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XXV - PAGINA ELETRONICA DE INTERLOCIÇÃO PERMANENTE COM A
POPULAÇÃO

Os Produtos entregues até o momento (1, 2, 3, 4 e seus Anexos) estão disponíveis no
pagina da Prefeitura Municipal de lagoinha em:
http://www.lagoinha.sp.gov.br/plano-residuos-solidos/

Figura 45 - Reprodução da home page da PM Lagoinha
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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.
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