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APRESENTAÇÃO 

 

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, o saneamento básico é o conjunto de 

ações que envolvem as áreas de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, bem como, drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais. 

Esta lei reconheceu que o município é o titular desses serviços e, nessa 

condição, cabe a ele planejar e executar a política de saneamento básico, o que 

deve ser feito de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Por sua vez, a Lei nº 12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, criou a obrigação para cada município, até agosto/2012, que 

elabore o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Foi neste contexto que surgiu o Programa de Apoio à Elaboração dos 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios da 

Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas -  AMNOR. 

O PlaNORes se tornou uma iniciativa pioneira no estado de Minas Gerais 

e no País, o que viabilizou a elaboração simultânea dos planos de gestão integrada 

de resíduos sólidos dos 19 (dezenove) municípios do noroeste mineiro. 

Ele foi concebido a partir de uma estratégia de cooperação e integração 

entre os técnicos municipais, técnicos vinculados à AMNOR e a empresa de 

consultoria BEEHIVE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL. 

O Programa está baseado em duas premissas: 

I. Apoio técnico: formação de uma rede de apoio, coordenada pela AMNOR, 

entre os técnicos envolvidos e a empresa de consultoria BEEHIVE 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL, para compartilhar 

conhecimentos e trocar experiências; 
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II. Capacitação: programa especialmente desenvolvido para a apropriação dos 

conhecimentos pelos técnicos locais. 

 

A metodologia utilizada possibilitou que os planos de gestão integrada de 

resíduos sólidos fossem elaborados em conformidade com todas as exigências 

técnicas e legais, como ilustrado no esquema a seguir: 
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Os principais benefícios do PlaNORes estão indicados a seguir: 

 

 Otimização de recursos financeiros: redução dos custos para elaboração dos 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

 Qualificação de técnicos municipais para a gestão da política de resíduos 

sólidos e introdução a política de saneamento básico: execução de programa 

de capacitação com real transferência de conhecimentos e apropriação de 

técnicas e instrumentos de gestão; 

 Pleno cumprimento da legislação: Planos Municipais de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos elaborados de acordo com as exigências técnicas e 

legais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os municípios do noroeste de Minas Gerais exibem ecossistemas 

semelhantes com solos predominantes semiarenosos na superfície e 

arenoargilosos, com percentual de argila entre 12 a 28% no subsolo, plano a 

ondulado, de médio-baixa fertilidade. A distinção do relevo se dá pela tipologia da 

vegetação, sendo esta constituída de cerrado na parte mais alta e plana onde se 

encontra um solo semiarenoso, ocupado por vegetação tipo cerrado, campo 

cerrado e campo. Esta característica possibilita uma gestão de resíduos sólidos por 

meio de consórcios. Mesmo apresentando uma característica semelhante entre os 

municípios da região, a realidade de um município não é a mesma de outro e é 

nessa perspectiva que o PlaNORes elabora seus planos. 

A contribuição dos técnicos de cada município é imprescindível para a 

elaboração dos planos contendo as peculiaridades de cada região. Dessa forma o 

PlaNORes propôs a aproximação do indivíduo, técnico municipal, com a cidade, 

levando em conta sua experiência, o que se sabe sobre a cidade e a leitura que ele 

próprio faz dela, promovendo assim o reconhecimento do indivíduo como parte 

integrante da cidade, posicionando-se sobre o seu funcionamento e socializando 

experiências (Ministério das Cidades, 2011). 

O diagnóstico social visa acima de tudo promover uma reflexão coletiva 

sobre os recursos e a carência do município, permitindo desencadear ações 

concretas de desenvolvimento que possam melhorar a qualidade de vida da 

população nas suas múltiplas vertentes nomeadamente, educação, saúde, ação 

social e habitação segundo o Ministério das Cidades, 2011. Busca-se fazer a 

caracterização da área de planejamento, fornecendo informações acerca dos 

aspectos históricos, localização, caracterização do meio natural, limites territoriais, 

áreas e altitudes, clima e relevo, hidrografia, forma de acessos, população, região 

administrativa, crescimento demográfico, condições sanitárias, perfil sócio 

econômico do município que retrata o desenvolvimento regional, o desenvolvimento 

local, a educação, habitação, infraestrutura urbana, vulnerabilidade e IDH. 
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O diagnóstico técnico-operacional consiste na caracterização e análise da 

situação atual de cada um dos componentes do sistema de gestão de resíduos 

(Ministério do Meio Ambiente, 2012 e Ministério das Cidades, 2011). Este 

diagnóstico exibe a situação real da gestão de resíduos sólidos, incluindo os 

resíduos do sistema de logística reversa. 

O diagnóstico institucional apresenta a maneira como o município lida com 

questões de gestão de resíduos no que diz respeito a custos, despesas e 

arrecadação. Faz parte também do plano as ações de mobilização social, que 

determinam as diretrizes para que o Plano de Gestão Integrado de Resíduos 

Sólidos seja um processo participativo como impõe a legislação. 

A legislação determina ao município planejar e executar a política de 

resíduos sólidos, para isso deverá construir o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos, que orientará as ações nesse sentido para os próximos anos 

independentemente de gestão. Assim, a elaboração da política garante a 

continuidade das melhorias no eixo resíduos sólidos na qual a população é a maior 

beneficiada. 

 

COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados para a elaboração do plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos se baseou na busca por informações em literaturas 

correlatas ao assunto e as peculiaridades de cada município, na coleta de dados 

disponibilizados pelos técnicos municipais e em visitas ao município para o estudo 

da área. 

Buscaram-se primeiramente informações em todo o acervo disponível na 

internet por meio de sites oficiais dos governos municipal, estadual e federal e em 

literatura acerca de resíduos sólidos e saneamento básico. 

Para a construção dos diagnósticos, ou seja, o conhecimento da realidade 

adotou-se uma ação sistematizada com a formação de grupos de trabalhos em 

cada município. Este grupo foi composto primeiramente por indicações das 
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prefeitura de 4 pessoas para responderem pela Infraestrutura, Meio Ambiente, 

Mobilização Social e Área Jurídica. Estes receberam capacitação técnica no I 

Encontro de Equipes Técnicas Municipais na sede da AMNOR. 
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Aspectos Históricos 

  

Vazante não surgiu com tropeiros em busca do ouro e muito menos por 

possuir prados amenos. Nasceu de uma visão da imagem de Nossa Senhora da 

Lapa em uma de suas grutas por um casal de viajantes, vindo em seguida uma 

capela e em torno desta o casario. 

Nossa região já fora planilhada pelos civilizados em inícios do século XIX. 

Augusto de Sain-Hilaire em "Viagem às nascentes do Rio São Francisco", quando 

fala de nossa região, exalta a existência de uma serra, que como Araxá, Salitre, 

Serra Negra, brotam águas minerais que substituem o sal para o gado bovino. 

A serra trata-se da Serra da Lapa e as águas minerais são as que se 

encontram nas proximidades do poço verde. 

Primitivamente nosso primeiro nome foi Lapa, cujo território era constituído 

da Fazenda Vazante (durante os períodos das chuvas os 2 rios da região 

transbordavam provocando as cheias, também chamadas vazantes dos rios). 

O povoamento de Vazante surge, propriamente, em virtude da visão da 

Lapa, que ocasionou uma grande romaria ao local. 

O início do povoado, onde se formaria a futura cidade, se deu, realmente, 

por volta do ano de 1920. Foi justamente quando se procedeu a divisão da fazenda 

Vazante, com a separação do patrimônio de Nossa Senhora da Lapa. 

Esse patrimônio foi doado por Ana Gonçalves (conhecida por Ana Pintada), 

Gervásio Gonçalves dos Santos e Gustavo Alves Rosa. Tratava-se de uma gleba 

de 20 alqueires, dentro da área da referida fazenda, sem local definido. Como não 

havia divisão oficial, em 1917, foi demarcada no lugar onde se encontra a cidade. 

Em torno da capela surgiram as primeiras casas. Além das residências veio 

à casa comercial, onde se vendia de tudo. Depois apareceu a escola. Estruturou-

se a primeira rua, a atual Rua Salatiel Corrêa. Outras iam surgindo, com casas bem 
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construídas. Era o arraial de Vazante que nascia do Distrito de Guarda-Mor, no 

município de Paracatu. 

Com o desenvolvimento do povoado em torno da capela, pleiteou-se a 

criação do distrito de Vazante. Acredita-se, quem esteve à frente desse movimento 

foi a Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, também conhecida como Grupo dos 

12. O distrito foi criado pelo governador Benedito Valadares, através do seu 

Decreto-Lei 148, de 17 de dezembro de 1938. 

Todo o seu território foi desmembrado do distrito de Guarda-Mor, criado em 

junho de 1858, no município de Paracatu. 

Apesar de criado o distrito em 1938, somente em 1944 se instalou o 

Cartório de Paz e Notas, cujo livro 001 teve o termo de abertura no dia 29 de abril 

de 1944. 

A descoberta do minério de zinco se deu em 1933, através de pesquisas 

realizadas pelo engenheiro chileno Ângelo Custódio Solis. Esta descoberta foi 

confirmada anos depois pelo geólogo Alberto Vellasco da Cia. Níquel Tocantins do 

Grupo Votorantim. 

Nascia então a grande exploração do zinco que culminou com a primeira 

viagem de minério para a fábrica de Três Marias da Cia. Mineira de Metais em 1969. 

Junto a este empreendimento o município cresceu muito nos últimos 30 

anos. 

Já na década de 90, com a queda do valor do zinco no mercado nacional e 

internacional, devido à abertura econômica ocorrida nos países da antiga União 

Soviética, Vazante sofreu e sofre duros golpes em sua economia. 

O governo estadual, através da lei 336, de 27 de dezembro de 1948, 

estabeleceu modificações quinquenais - 1948/1953 - no quadro de divisão territorial 

no Estado, para criação de novos municípios. 

Diante disso, as lideranças de Guarda-Mor logo se movimentaram 

pleiteando a sua emancipação. Vazante também sede distrital, não se deu a esse 

trabalho, pois o distrito não atingia às exigências legais, tanto de renda como 

população, para adquirir vida autônoma. Guarda-Mor não obstante a sede possuir 
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pouco mais de 180 casas, preenchia os demais requisitos. Formou-se, então, uma 

comissão, sob a presidência de Joaquim da Silva Pena, para pleitear a 

emancipação. Reuniram-se em Claro de Minas e solicitaram apoio dos moradores 

de Vazante, inclusive o financeiro. 

Os vazantinos concordavam com a emancipação de Guarda-Mor pelo fato 

de ficar mais perto que de Paracatu e também porque alimentavam a esperança de 

o novo município ter como prefeito uma pessoa de Vazante, que seria impossível 

acontecer enquanto distrito de Paracatu. 

A liderança guarda-morense pressentiu algo obscuro na certeza da 

emancipação de seu distrito. Havia um perigo muito grande parado no ar. Logo 

tratou de trabalhar junto à liderança de Vazante para reverter o quadro que parecia 

muito sombrio. De imediato solicitou de Camilo Rodovalho, um telegrama 

endereçado ao deputado José Vargas, nos seguintes termos: Não trava a 

emancipação de Guarda-Mor que Vazante não está à altura de ser emancipado. 

Camilo Rodovalho, através de carta, pediu a Salatiel Valeriano e a Osório 

Marra, colocassem a sua assinatura no referido telegrama. 

O portador da carta e do telegrama veio encontrar Salatiel muito doente, já 

desenganado pelos médicos que o assistiam. Osório Marra concordou em assinar, 

mas não quis levar ao conhecimento de Salatiel a sua atitude, em razão de seu 

precário estado de saúde. Dona Leolina Eufrásia de Jesus também lá se 

encontrava. Osório Marra solicitou-lhe que assinasse no lugar de Salatiel. Ela, 

taxativamente, se negou a fazê-lo. 

Alírio Rosa, presenciando a tudo, reúne-se, no Cartório de Registro de 

Vazante, com Sebastião Corrêa Rabelo (escrivão), Waldemar Cavalcanti 

(comerciante), Antônio Mota (fazendeiro), Custódio Gonçalves Sobrinho (sitiante), 

Afonso José Ferreira (comerciante), Ubaldino Resende (comerciante), Otávio 

Ferreira (fazendeiro), Manoel Rodrigues Pires (professor) e comunicou-lhes o que 

estava acontecendo. 

Sebastião Rabelo Corrêa redigiu um abaixo-assinado e o encabeçou, 

contrariando os termos do referido telegrama e solicitando a emancipação de 
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Vazante. Todos os presentes o assinaram. Manoel Rodrigues Pires saiu colhendo 

assinatura dos moradores da Vila. O escrivão reconheceu as firmas de todos os 

signatários e quis colocar o documento no correio, endereçado ao deputado José 

Vargas. Receosos de que o telegrama, a ser passado em Paracatu, chegasse 

primeiro, fizeram um caixa e mandaram Ubaldino Resende levar o documento e 

entregá-lo, em mãos, ao deputado José Vargas. Isso foi concretizado com a maior 

presteza, evitando-se assim, talvez, que Vazante continuasse por mais algum 

tempo como sede distrital. 

O fato é que através da Lei 1.039, de 12 de dezembro de 1953, sancionada 

pelo governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, o distrito de Vazante é 

emancipado do de Paracatu e ficou constituído dos Distritos-Sede (Vazante), 

Guarda-Mor e Claro de Minas. 

Na mesma ocasião, até serem realizadas as eleições municipais é 

nomeado pela Secretaria de Estado do Interior, em comissão, o intendente 

municipal, na pessoa do advogado Antônio Ribeiro, a quem caberia instalar o 

município em 1 de janeiro de 1954 e administrá-lo até a posse do primeiro prefeito 

eleito em 31 de janeiro de 1955. 

 

Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Vazantes, pelo decreto-lei estadual 

nº 148, de 17-12-1938, com terras desmembradas do distrito de Guarda-Mor, 

subordinado ao município de Paracatu. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de 

Vazantes figura no município de Paracatu. 

Pela lei nº 336, de 27-12-1948, o distrito de Vazante teve sua grafia alterada 

para Vasante. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Vasante (ex-

Vazante) figura no município de Paracatu. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Vazante, pela lei 

nº 1039, de 12-12-1953, desmembrado de Paracatu. Sede no atual distrito de 
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Vazante (ex-Vasante). Constituído de 3 distritos: Vasante, Guarda Mor e Claro de 

Minas, os dois primeiros desmembrados de Paracatu e Claro de Minas criado pela 

mesma lei acima citada. Instalado em 01-01-1954. 

Em divisão territorial datada de 01-07-1955, o município é constituído de 3 

distritos: Vazante, Claro de Minas e Guarda Mor. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01-07-1960. 

Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de 

Vazante o distrito de Guarda-Mor. Elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial 

 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 

Retificação de grafia 

 

Vazante para Vasante, alterado pela lei nº 336, de 27-12-1948. 

Vasante para Vazante, alterado pela lei nº 1039, de 12-12-1953. 

 

Localização 

  

O município possui área total de 1.913,396 km² e população de 19.723 

habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2011). 

 

Possui as seguintes coordenadas geográficas: 

Latitude 17° 59′ 13″ Sul 

Longitude 46° 54′ 28″ Oeste. 
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IMAGEM 1: Localização do Município de Vazante em relação ao estado de Minas Gerais. 

 

O ponto mais alto do município é de 650 metros. Vazante fica situada a 

aproximadamente 520 km de Belo Horizonte e 352 km de Brasília. 

De acordo com as divisões geográficas do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2007), Vazante pertence à Mesorregião do Noroeste de Minas, 

sendo uma das doze mesorregiões do estado brasileiro de Minas Gerais. É formada 

pela união de 19 municípios, agrupados em duas microrregiões. 
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IMAGEM 2: Mesorregião do Noroeste de Minas. 

 

A microrregião a qual pertence o município de Vazante é a de Paracatu e, fazem parte 

dessa microrregião também nove municípios. 

 

Município Área (km²) População em 
2010 

Densidade 
(hab./km²) 

Brasilândia de Minas 2.515,339 14.226 5,66 
Guarda-Mor 2.065,595 6.565 3,18 
João Pinheiro 10.727,471 45.260 4,22 
Lagamar 1.472,741 7.598 5,16 
Lagoa Grande 1.236,301 8.631 6,98 
Paracatu 8.229,595 84.718 10,29 
Presidente Olegário 3.503,797 18.577 5,30 
São Gonçalo do Abaeté 2.692,171 6.264 2,33 
Varjão de Minas 651,556 6.054 9,29 

TABELA 1: Os municípios da Microrregião de Paracatu, segundo o Censo do IBGE 2010. 
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IMAGEM 3: Localização da microrregião de Paracatu. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO NATURAL 

 

Limites Territoriais 

Está distante aproximadamente 520 km da capital do estado e tem como 

municípios limítrofes Guarda-Mor, Lagoa Grande, Coromandel, Lagamar e 

Paracatu. 

 

Áreas e Altitude 

A área total do município é de 1.913,396 km². A área da Mesorregião do 

Noroeste de Minas é de 62.381,061 km² e a Microrregião de Paracatu possui área 

de 34.997,251 km², segundo dados do IBGE. 
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ACESSOS 

 

A forma de acesso à sede do município é por via terrestre através da 

rodovia MG-354. 

 

POPULAÇÃO 

 

Região Administrativa 

 População Área (km²) Densidade 
(hab/km²) 

Mesorregião do Noroeste de Minas 343.383 62.381,061 5,7 
Microrregião de Paracatu 217.618 34.997,251 6,0 

Município de Vazante 19.723 1.913,396 10,31 
TABELA 2: População da Mesorregião do Noroeste de Minas, da Microrregião de Paracatu e do município 

de Vazante. 

 

Crescimento Demográfico Local 

 

De acordo com o censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE), o município de Vazante apresenta as seguintes 

taxas: 

 

 Domicílios ocupados em Vazante: 6.445 

 População residente em Vazante: 19.723 pessoas 

 População masculina em Vazante: 9.929 pessoas 

 População feminina em Vazante: 9.794 pessoas 

 População urbana em Vazante é de: 15.919 pessoas e representa 80,71% 

da população de Vazante 

 População rural em Vazante é de: 3.804 pessoas e representa 19,29% da 

população de Vazante 

 População masculina urbana em Vazante é de: 7.883 pessoas 

 População masculina rural em Vazante é de: 2.046 pessoas 
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 População feminina urbana em Vazante é de: 8.036 pessoas 

 População feminina rural em Vazante é de: 1.758 pessoas 

 Em Vazante 50,34% são homens 

 Em Vazante 49,66% são mulheres 

 

Ainda de acordo com o censo 2010, Vazante possui o crescimento 

demográfico conforme gráfico abaixo: 

 

 
IMAGEM 4: Evolução Populacional de Vazante. 

Fonte: IBGE, 2012. 
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IMAGEM 5: Pirâmide Etária de Vazante. 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

 

CONDIÇÕES SANITÁRIAS 

Todo o município conta com 14 estabelecimentos de saúde cadastrados, 

contando com 47 leitos para internação. 
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O Ministério da Saúde através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde – CNES fornece os seguintes números e leitos: 

 

 Vazante Minas Gerais Brasil 

Leitos 47 43.726 453.167 
Estabelecimentos cadastrados 14 32.813 257.074 

TABELA 3: Serviços de saúde de Vazante. 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 2013. 
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PERFIL SOCIOECONÔMICO 
 

Desenvolvimento Regional 
 

O Produto Interno Bruto é o principal medidor do crescimento econômico 

de uma região, seja ela uma cidade, um estado, um país ou mesmo um grupo de 

nações. Sua medida é feita a partir da soma do valor de todos os serviços e bens 

produzidos na região escolhida em um período determinado. 
 

 
IMAGEM 6: Produto Interno Bruto de 2010, do município de Vazante. 

Fonte: IBGE, 2012. 
 

 
IMAGEM 7: Despesas e Receitas do município de Vazante. 

Fonte: IBGE, 2012. 
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Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes 21.885 mil reais 
PIB a preços correntes 440.787 mil reais 
PIB per capita a preços correntes 22.351,16 reais 
Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes 69.026 mil reais 
Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes 205.300 mil reais 
Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes 144.576 mil reais 

 

TABELA 4: Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 

 

 

Economia 

 

A economia local tem como base a exploração do minério de zinco e 

produção do concentrado de zinco; reservas de calcário da região; agropecuária: 

gado de corte e leite, cultura do arroz, milho, feijão e soja; produção de carvão 

vegetal; produção de queijos, resfriamento de leite (a maior bacia leiteira da região); 

pequenas confecções de roupas; granjas e, beneficiamento de calcário. 

 

Educação 

 

Confira alguns números e informações que ajudam a entender a qualidade 

da educação e o contexto. 
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Resultados do Censo Escolar 2011: 

 

 

IMAGEM 8: Resultados do Censo Escolar 2011 de Vazante. 
Fonte: Censo Escolar/INEP 2011. 
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IMAGENS 9, 10 e 11: Informações sobre o ensino em Vazante. 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 
Educacional 2012. 
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Um novo modelo de gestão pública tem ocupado espaço nas discussões e 

práticas em todo o mundo. Neste novo formato a relação entre o Estado e a 

sociedade é constituída por efetivos canais de comunicação, pautada numa rede 

de apoio onde o cidadão participa ativamente dos processos de tomada de decisão. 

A gestão participativa busca alterar a realidade a partir dos ativos locais 

existentes no território na construção de projetos coletivos com maior participação 

e protagonismo social, gerando benefícios em todas as esferas da vida (sociais, 

culturais, econômicas, ambientais e políticas/institucionais). 

Atualmente, o direito a participação da sociedade nos processos de 

formulação, planejamento, execução e fiscalização de políticas públicas está cada 

vez mais frequente e consolidado em várias leis que cumprem a determinação 

constante do primeiro artigo da nossa Constituição Federal: “Todo poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”. 

Não difere a Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece como 

princípio a participação popular em todo o processo de elaboração e 

implementação dos Planos Municipais. 

 

Mobilização Social 

 

Para estimular a sociedade a participar da elaboração do PMGIRS foram 

realizadas ações junto à comunidade, através dos ‘agentes de saúde’, pelos 

assistentes sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, todas estas 

ações foram focadas na busca de informações, sugestões e críticas quanto ao 

serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos prestado no município.  
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A seguir são descritos os principais meios e canais de comunicação 

utilizados. 

 

Audiência Pública de Apresentação 

 

As atividades de mobilização social começaram com uma Audiência 

Pública de Apresentação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no 

dia 20 de maio de 2013, realizada na Prefeitura localizada na área central do 

município, conforme apresentada nas fotos abaixo: 

 

 
 



 
 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VAZANTE 
Beehive Consultoria Ambiental   

AMNOR- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas 
Prefeitura Municipal de Vazante-MG 

 
 

31 
 

P l a N O R e s  

 
 

 

IMAGEM 10: Audiência Pública Inicial. 

 

Os objetivos da audiência foram apresentar à população e autoridades a 

legislação em vigor (Lei nº 11.445/2007 e Lei nº 12.305/2010) que obriga os 

municípios a elaborarem os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos e o processo de construção do plano participativo de Vazante, os membros 

dos Comitês Diretor e Executivo e a metodologia a ser utilizada. 
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DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 
RESÍDUOS 

 

Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
 

A atividade de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é realizada por 

03 caminhões Mercedes Operacional. 

A caracterização da situação dos veículos estão descritas na Tabela 7 abaixo:  

TABELA 7: Caracterização da Frota disponível para a coleta. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vazante. 

 

Geração de Resíduos Sólidos Domiciliares e de Varrição 

 

Os resíduos sólidos produzidos pela população, geralmente, têm 

características distintas e a variação na sua quantidade e na sua composição física 

dependem de uma série de fatores, que incluem desde os padrões 

socioeconômicos e culturais da população como, até mesmo, a sazonalidade e as 

características locais onde são produzidos. 

O município de Vazante, contando com uma população estimada de 19.723 

habitantes em 2010 (IBGE), terá uma geração estimada (em 2013) de 520 

toneladas de resíduos domiciliares/mês. Está geração representa uma média per 

capita de 879 gramas dia de resíduos.  

Não há cobrança pelos serviços regulares de limpeza urbana e sim uma 

taxa anual de 16,00 R$ por imóvel, cobrado na guia de recolhimento do IPTU anual, 

sendo contabilizada juntamente com a receita do IPTU. 

 

Tipo de Veículo Capacidade Marca Ano Estado de 
Conservação 

Área de 
Utilização 

Caminhão 8.500 Mercedes 2005 Ruim Urbana 

Caminhão 12.900 Mercedes 2001 Ruim Urbana 

Caminhão 12.900 Mercedes 2001 Ruim Urbana 
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Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Domiciliares 
 

Foi possível estimar que a população do município gera aproximadamente 

17 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia, com geração per capita de 

aproximadamente 879 gramas. Dentre estes resíduos estima-se que a composição 

seja conforme a Tabela 8 representada abaixo: 

 

Resíduos Percentual (%) 

Matéria Orgânica 46,04 

Material Reciclável 40,49 

Rejeito 3,67 

Lixo de banheiro 9,8 

TABELA 8: Estimativa da composição dos resíduos em Vazante. 

 

Através da média, pode-se concluir que a composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos urbanos gerados no Município de Vazante seja bem próxima da 

estimativa proposta no gráfico 1 abaixo. 

 

 

Gráfico 1: Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos de Vazante. 
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Estes números apontam o potencial de materiais recicláveis que poderiam 

ser melhor reaproveitados através de um programa de coleta seletiva bem 

estruturado pelo poder público, com iniciativas de educação ambiental para 

conscientizar a população. 

 

Serviço de Coleta e Transferência 

 

Durante a coleta não há separação por cores especificando os locais das 

coletas, a separação é realizada por bairros. A Secretaria Municipal de Obras não 

trabalha com depósito de sucatas, quando há necessidade de recolhimento dos 

resíduos, o requisitante solicita e a SEMOB executa o trabalho. O município conta 

com a Associação RECICLA VAZANTE que auxilia os 06 (seis) catadores 

cadastrados, contudo, o município também conta com catadores indiretos que 

somam aproximadamente 22 pessoas que coletam materiais recicláveis nas ruas. 

O município de Vazante não possui coleta de objetos volumosos, o material 

recolhido é despejado no lixão. Existe no município uma empresa terceirizada que 

presta serviço de aluguel de caçamba a mesma coleta resíduos de construção e 

limpeza de lotes, sem estimativa de quantidade coletada. 

Não há tratamento adequado final dos resíduos de saúde, este é coletado 

pela vigilância sanitária e é despejado em valas específicas para esse tipo de 

resíduo no lixão, tendo em vista que o aterro sanitário está em fase final de 

instalação para funcionamento. 

Há 92 (noventa e dois) servidores e contratados atuando nos serviços de 

limpeza do município de Vazante. 

Quanto à segurança, a Prefeitura não fornece EPIs, e a falta dos 

equipamentos de proteção individual pode trazer problemas de saúde para os 

servidores e contratados, além da Prefeitura ter que responder por danos morais. 

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, deverá criar um método 
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para capacitação dos servidores, mostrando a necessidade de se usar os 

equipamentos. 

Quanto às instalações de apoio dos serviços de limpeza urbana, a 

Prefeitura possui uma garagem central para o estacionamento dos veículos e 

manutenção, contudo, não encontra-se em situação regular. Também podemos 

verificar que no município não existe Base Operacional Regional, ou seja, para 

facilitar a coleta das áreas rurais e demais de difícil acesso, mas nos distritos 

afastados. 

Ainda dentro da fase de diagnóstico das instalações, o município de 

Vazante não apresenta Unidade de Tratamento dos Resíduos de Serviços de 

Saúde, nem Usina de Compostagem, nem Unidade de Triagem de Recicláveis.  

 

Resíduos de Serviços de Saúde 

 
Não há tratamento adequado para os resíduos de serviços de saúde – 

RSS, estes são coletados e transportados pela vigilância sanitária e são desejados 

em valas específicas para esse tipo de resíduo no lixão. 

 

Nas imagens abaixo podemos verificar a situação no Hospital Municipal de 

Vazante. O Hospital Municipal mostra o manuseio de forma parcialmente correta 

dos resíduos de serviços de saúde – RSS, pois apresenta as caixas de perfuro 

cortantes de forma correta, em suporte de fácil manuseio dos trabalhadores de 

saúde. As lixeiras apresentam os sacos nas cores corretas e todas apresentam 

pedal, o que facilita a disposição dos resíduos, mas podemos verificar que os 

resíduos ainda são segregados de forma incorreta, pois apresentam muitos 

resíduos que podem ser reciclados misturados como os resíduos infectantes. Em 

uma das lixeiras podemos verificar que não se respeita o limite máximo de 

armazenamento, deixando a lixeira aberta permanentemente aberta.  
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Os funcionários não recebem capacitação para o correto manuseio dos 

resíduos e o hospital não apresenta um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde. 

O local de armazenamento externo dos resíduos de serviços de saúde está 

fora das normas recomendada pela resolução da Anvisa e do Conama conforme 

demonstrada nas fotos abaixo. 

 
 

 
IMAGEM 11(a) e (b): Resíduos que podem ser reciclados misturados como os resíduos infectantes. 
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Imagem 12: RSS armazenados de forma incorreta fora das Resoluções da ANVISA e CONAMA. 

 
 
 

 

IMAGENS 13 e 14: Armazenamento Externo dos RSS fora das Resoluções da Anvisa e Conama. 
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Resíduos da Construção e Demolição 

 

A Resolução Conama nº 307 define as responsabilidades do Poder Público 

e dos agentes privados quanto aos resíduos da construção civil e torna obrigatória 

a adoção de planos integrados de gerenciamento nos municípios brasileiros, além 

de projetos de gerenciamento dos resíduos nos canteiros de obra. É pressuposto 

dessa Resolução que a responsabilidade pelos resíduos é do gerador, cabendo 

aos demais participantes da cadeia de atividades a responsabilidade solidária no 

âmbito de sua participação e ao Poder Público o papel de disciplinar e fiscalizar as 

atividades geradoras. 

No Município de Vazante a quantidade de entulho gerado nas construções 

e demolições demonstra um enorme desperdício de material e os custos deste 

desperdício são distribuídos por toda a sociedade, não só pelo aumento do custo 

final das construções como também pelos custos de remoção, tratamento e 

disposição final do entulho. 

No diagnóstico técnico, se observou que a geração do entulho em Vazante, 

em sua maioria, são de cidadãos que realizam reformas em suas residências, além 

das igrejas e comércio local sem disposição correta. 

A responsabilidade pela destinação final destes resíduos é do gerador. Em 

Vazante a coleta de Resíduos da Construção e Demolição é realizada pela 

Prefeitura, que destina estes resíduos no lixão. 
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Resíduos de Varrição 

 
Os resíduos de varrição no Município de Vazante acontece em locais de 

maior circulação e aglomerações de pessoas. Os destinos onde podemos encontrar 

estes tipos de resíduos em maior quantidade são aqueles onde se concentram 

atividades comerciais, de serviços, escolas, centros de saúde, geralmente 

coincidentes com as centralidades dos bairros. 

A situação do município de Vazante quanto a estes tipos de resíduos são 

caracterizados como indiferenciados, possuindo resíduos inertes, matéria orgânica 
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e resíduos secos, e algumas vezes com teores de contaminação e tamanho 

reduzido, o que inviabiliza, atualmente, o reaproveitamento.  

Todos resíduos de varrição tem seu destino o lixão municipal. 

Nas fotos abaixo podemos visualizar os funcionários e materiais utilizados 

pela prefeitura, nesta imagem podemos observar também os funcionários sem a 

presença de equipamentos de proteção individual – EPIs e sem uniformes. 
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Resíduos Agrossilvopastoris 

 

Os resíduos agrossilvopastoris incluem todos os tipos de resíduos gerados 

pelas atividades produtivas na zona rural, dentre os resíduos agrícolas, florestais, 

pecuários e de insumos. Os resíduos agrícolas são aqueles produzidos no campo, 

resultantes das atividades de plantio e colheita dos produtos agrícolas. Os resíduos 

de insumo são aqueles gerados no campo oriundos dos implementos utilizados nas 

atividades agrícolas. São considerados resíduos florestais, aqueles gerados e 

deixados na floresta como resultado das atividades de extração da madeira. 

Os resíduos pecuários são constituídos por estercos e outros produtos 

resultantes da atividade biológica do gado bovino, suíno, caprino e outros, cuja 

relevância local justifica seu aproveitamento energético. Este tipo de resíduo é 

importante matéria prima para a produção de biogás, que pode ter um papel 

relevante no suprimento energético, principalmente para a própria manutenção da 

propriedade rural. 
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Situação dos Resíduos Agrossilvopastoris em Vazante 

No município de Vazante percebe-se que na sua maioria gerencia os 

Resíduos Agrossilvopatoris de forma tecnicamente inadequada, não observando 

os princípios básicos, tais como: a prevenção, o aproveitamento, a reciclagem e 

outras formas de valorização desse tipo de resíduos, como a compostagem, além 

de não oferecer uma destinação final adequada para os mesmos. Grande parte 

desse tipo de resíduos oriundos das propriedades rurais são trazidos pelos 

geradores e depositados em caçambas estacionárias existente no município, tendo 

seu destino final o lixão. 

 

Resíduos Industriais 

Os resíduos industriais são os mais variáveis possíveis, tendo em vista as 

peculiaridades de cada sistema de produção das indústrias. A responsabilidade de 

todo o sistema de manejo destes resíduos é do gerador que deverá obedecer toda 

a legislação vigente no território brasileiro, ou na falta desta, a legislação 

internacional. 

Em muitas indústrias, devido à elevada tecnologia empregada e a difusão 

de conhecimento sobre o processo produtivo, o resíduo é tratado e reutilizado. 

Vários estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental são realizados antes 

de se empregar a reutilização dos resíduos nas indústrias. 

Normalmente a destinação final dos resíduos industriais é feita em aterros 

especiais, denominados Classe I, similares a um aterro sanitário. Neste tipo de 

aterro a estrutura de impermeabilização, drenagem, tratamento e monitoramento 

dos resíduos é forçada devido a periculosidade dos passivos dispostos. 

As indústrias deverão registrar mensalmente e manter na unidade industrial 

os dados de geração e destinação dos resíduos para efeito de obtenção dos dados 

para o Inventário Nacional dos Resíduos Industriais, em obediência à Resolução 

CONAMA nº 313/2002. 
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Situação dos Resíduos Industriais em Vazante 

A maioria das indústrias existentes no município de Vazante são indústrias 

que trabalham com materiais metalúrgicos, seus resíduos metálicos são 

comercializados com os próprios fornecedores. Também possui no município uma 

indústria de laticínios, os resíduos gerados pela mesma são recolhidos pelo serviço 

de coleta de lixo e destinados ao lixão. 

 

Resíduos Verdes 

 

Os resíduos produzidos no município apresentam as seguintes 

características: troncos, podas de árvores, galharia fina, folhas e material de capina 

e desbaste, na sua maioria coincide com os resíduos de limpeza pública. 

As podas de árvores também acontecem na manutenção de redes de 

distribuição de energia. 

 

Situação dos Resíduos Verdes em Vazante 

Conforme levantamento in loco e descrito acima, os resíduos verdes têm 

sua fonte de geração baseada principalmente nas atividades que envolvem a 

limpeza pública. 

Os resíduos produzidos no município apresentam as seguintes 

características: troncos, podas de árvores, galharia fina, folhas e material de capina 

e desbaste, na sua maioria coincide com os resíduos de limpeza pública. 

As podas de árvores também acontecem na manutenção de redes de 

distribuição de energia. 

Todos resíduos desta atividade são encaminhados ao lixão. 

 

Resíduos Sólidos Cemiteriais 

Os resíduos sólidos cemiteriais são formados pelos materiais particulados 

de restos florais resultantes das coroas e ramalhetes conduzidos nos féretros, 
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vasos plásticos ou cerâmicos de vida útil reduzida, resíduos de construção e 

reforma de túmulos e da infraestrutura, resíduos gerados em exumações, resíduos 

de velas e seus suportes levados no dia a dia e nas datas emblemáticas das 

religiões, quando se dá uma concentração maior de produção de resíduos. 

 

Situação dos Resíduos Cemiteriais em Vazante 

Atualmente o Município de Vazante possui três cemitérios (um no perímetro 

urbano e um em cada distrito do município) todos sobre a administração pública. 

A coleta de resíduos nos cemitérios é feita por caçambas estacionárias 

devido a baixa quantidade de resíduos e encaminhados ao lixão. Os resíduos 

sólidos cemiteriais do Município de Vazante são:  

 Da construção civil oriundos de reforma de túmulos e infraestrutura; 

 Restos florais, velas, faixas e vasos; 

 De serviços de jardinagem, podas, varrição e limpeza. 

 

Resíduos Sólidos dos Serviços de Saneamento Básico 

 

Para efeito deste plano, são definidos como resíduos dos serviços públicos 

de saneamento básico aqueles oriundos das atividades de coleta e tratamento de 

esgotos públicos, bem como da manutenção das redes de esgotamento sanitário e 

de drenagem pluvial, públicas. Entram nesta classificação, também, os resíduos 

oriundos de sistemas de tratamento de água para abastecimento público.  

Muito peculiares em suas características, podem incluir produtos químicos 

oriundos do sistema de tratamento, devendo assim sofrer caracterização 

específica, sendo que na grande maioria dos casos haverá grande percentual de 

participação de resíduos orgânicos. 
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Situação dos Resíduos dos Serviços de Saneamento Básico em Vazante 

O município de Vazante é atendido pela COPASA que por sua atividade é 

a geradora dos resíduos, sendo assim, a responsável para tratar os resíduos. Sua 

coleta é efetuada pelos próprios geradores, sendo esses a empresa concessionária 

do sistema de abastecimento de água. 

Existe o serviço de limpa fossa realizado pela COPASA, os resíduos 

retirados são levados para Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, os mesmos 

são defecados e enterrados no aterro da própria concessionária. 

O esgoto sanitário possui rede coletora que atende 95% da população 

urbana e os resíduos líquidos são tratados na ETE e depois lançados com padrão 

de qualidade monitorada no curso d’água do Ribeirão Santa Catarina, que banha a 

Zona Urbana. 

 

Resíduos Volumosos 

 

Consiste na coleta sistemática dos objetos classificados como resíduos 

volumosos e não passíveis de remoção pela coleta regular de resíduos em razão 

de suas dimensões excessivas, compreendendo galhos de árvores, restos de 

móveis, sofás colchões, geladeiras, fogões e outros objetos de grande volume, 

julgados inservíveis pelo seu gerador, além de resíduos da construção civil, em 

pequena escala.  

A geração desses resíduos tem sido alimentada, em grande medida, pelas 

campanhas agressivas de propaganda e marketing dos grandes varejistas, que de 

forma cíclica, ao longo do ano, invadem os meios de comunicação com ofertas nas 

datas festivas. Outro fator que colabora com o aumento dos resíduos volumosos é 

a baixa qualidade de materiais utilizados na confecção dos produtos, resultando em 

substituição em curto prazo. 

O município de Vazante possui coleta de objetos volumosos e o material 

recolhido é despejado no lixão. 
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Resíduos Sólidos Especiais 

 
Dentro das atribuições impostas pela Lei nº 12.305 e Decreto nº 7.404, 

ambos de 2010, caberá aos municípios fazerem a gestão dos resíduos especiais, 

incluindo nesta categoria os resíduos do sistema de logística reversa – SLR: pilhas 

e baterias; pneumáticos, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes e óleos, mas 

isto não quer dizer fazer a coleta, transportar, armazenar ou fazer a disposição final, 

esta atribuição é exclusiva do fabricante, importador, distribuidor e comerciante, 

caberá a prefeitura fazer a fiscalização e acompanhamento das atividades de 

logística reversa, podendo ser contratada por estes atores para desempenhar parte 

destas funções. 

 

Pilhas e Baterias 

A Resolução CONAMA nº 401 de 2008 atribuiu a responsabilidade do 

acondicionamento, coleta, transporte e disposição final de pilhas e baterias aos 

fabricantes, comerciantes, importadores e à rede de assistência técnica autorizada. 

 

No artigo 1º desta Resolução ficou estabelecido: 

 

 

 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos reiterou a norma do CONAMA ao 

estipular o Sistema de Logística Reversa obrigando que os estabelecimentos que 

comercializem estes produtos, assim como a rede de assistência técnica autorizada 

por fabricantes e importadores, deverão sistematizar a logística reversa, recebendo 

dos usuários as pilhas e baterias usadas. Não é facultativa a recepção de outras 

Os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio e os critérios e padrões para 
o gerenciamento ambientalmente adequado das pilhas e baterias portáveis, 
das baterias chumbo-ácido, automotivas e industriais e das pilhas e baterias 
dos sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio, relacionadas 
nos capítulos 85.06 e 85.07 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, 
comercializadas no território nacional (CONAMA, 2008). 
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marcas pelos comerciantes para repasse aos fabricantes ou importadores, ou seja, 

não poderá recusar as marcas entregues pela população. 

Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes deverão 

implementar, de forma compartilhada, programas de coleta seletiva para pilhas e 

baterias, e quando necessário for firmado um acordo entre os responsáveis pela 

logística reversa e o poder público municipal, os serviços prestados pela prefeitura 

deverão ser devidamente remuneradas (art. 33, §7º da Lei nº 12.305/2010). 

Segundo o CONAMA (2008), os estabelecimentos que vendem pilhas e 

baterias devem, obrigatoriamente, dispor de pontos de recolhimento adequados. 

Esta obrigação passou a ser exigida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Lei nº 12.305/2010). 

 

Situação de Pilhas e Baterias em Vazante 

Os principais geradores de pilhas e baterias do município são os munícipes, 

que as utilizam para seus equipamentos eletroeletrônicos. Diversos 

estabelecimentos vendem pilhas e baterias no município de Vazante, dentre 

mercados, bares, lojas de eletrônicos. Nenhuns destes estabelecimentos oferecem 

ponto de coleta para estes resíduos, necessitando a obediência a Lei nº 

12.305/2010. 

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) indicou, 

para o ano de 2006, uma taxa de consumo de 4, 34 pilhas e 0,09 baterias por 

habitante no período de um ano (TRIGUEIRO, 2006).  

A inclusão destes materiais e os demais no sistema de logística reversa 

carecem de um apoio do Ministério Público, para exigir que os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes cumpram a Lei nº 12.305/2010, mais 

especificamente o art. 33 que instituiu o Sistema de Logística Reversa. 

Em Vazante, as pilhas e baterias usadas são recolhidas pela Associação 

de Defesa do Meio Ambiente de Vazante (ADEMA) que disponibiliza lixeiras em 

pontos específicos do município com a finalidade de dar o correto fim a estes 

resíduos. 



 
 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VAZANTE 
Beehive Consultoria Ambiental   

AMNOR- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas 
Prefeitura Municipal de Vazante-MG 

 
 

48 
 

P l a N O R e s  
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IMAGENS: Lixeira localizada no Centro de Atendimento à Comunidade-CAC.  



 
 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VAZANTE 
Beehive Consultoria Ambiental   

AMNOR- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas 
Prefeitura Municipal de Vazante-MG 

 
 

50 
 

P l a N O R e s  

Lâmpadas fluorescentes 

 
Estes tipos de resíduos apresentam alto índice de contaminação pois em 

sua composição apresentam mercúrio (tóxico para o sistema nervos humano) e 

quando quebradas, queimadas ou enterradas liberam esta substância poluidora, o 

que também as torna sujeitas à disposição em aterro específico, como resíduos 

perigosos Classe I ou algum tratamento com uso de novas tecnologias. 

Não existe uma legislação específica a nível federal para o correto 

gerenciamento das lâmpadas fluorescente e sim ações isoladas de alguns estados 

da Confederação. Com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos estes 

tipos de resíduos estão classificados como resíduos do Sistema de Logística 

Reversa – SLR, obrigando que a mesma cadeia produtiva realize a logística reversa 

destes produtos, retornando a indústria e importadores. 

 

Situação das Lâmpadas Fluorescentes em Vazante 

Devido ao seu consumo de energia baixo e de maior durabilidade em 

relação às incandescentes, as lâmpadas fluorescentes ganharam o mercado de 

forma rápida e assim se tornaram popular entre as residências em todo o Brasil, 

aumentando também a geração destes resíduos. 

Em Vazante, as lâmpadas fluorescentes também são recolhidas pela 

Associação de Defesa do Meio Ambiente de Vazante (ADEMA) que disponibiliza 

lixeiras em pontos específicos do município com a finalidade de dar o correto fim a 

estes resíduos. 

 

Pneus 

 

Estes tipos de resíduos podem gerar graves problemas ambientais e de 

saúde pública devido a sua destinação inadequada depois de usados e, se 

deixados desabrigados (sujeitos a chuvas), podem acumular água e promover a 

proliferação de mosquitos vetores de doenças. Caso sejam encaminhados para 
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aterros sanitários domésticos, podem desestabilizá-lo, em função dos vazios que 

provocam na massa de resíduos, e se forem incinerados a queima da borracha 

gerará materiais particulados e gases tóxicos, exigindo tratamento dos mesmos 

com custos elevados para o poder público municipal. 

Desde 2009, através da Resolução CONAMA nº 416, as empresas 

fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar 

destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis. Desde o ano de 

2009 já existia a Logística Reversa da indústria do pneu no País, o que na pratica 

não existe um fiscalização a nível federal e estadual dos órgãos competentes, nem 

do Ministério Público, pois é comum vermos nas cidades brasileiras estes tipos de 

resíduos jogados em toda parte. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu art. 33 obriga que os 

fabricantes, importadores, distribuidores, e comerciantes estruturem e implemente 

o sistema de logística reversa para pneus mediante retorno do produto após o uso 

pelo consumidor. 

Considerando um passivo ambiental que pode resultar em sério risco ao 

meio ambiente e à saúde pública, os pneus inservíveis possuem longo período de 

decomposição. Novas tecnologias têm a capacidade de transformar esses resíduos 

em insumos ou matérias-primas para novos produtos. Uma tonelada de pneus 

rende cerca de 530 kg de óleo, 40 kg de gás, 300 kg de negro de fumo e 100 kg de 

aço (Ambiente Brasil, 2007). 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA fixou como meta para 

fabricantes e importadores a destinação correta dos pneus inservíveis para cada 

novo comercializado. Para controle e fiscalização desta meta, fabricantes, 

importadores, reformadores e os destinadores dos pneus inservíveis deverão se 

inscrever no Cadastro Técnico Federal – CTF – junto ao Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, realizando junto ao órgão 

uma declaração numa periodicidade máxima de 1 ano. 

Tanto a Resolução CONAMA nº 416/2009 e a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) todos os estabelecimentos que 
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comercializarem pneus são obrigados a receber e armazenar temporariamente 

pneus entregues pelos consumidores no ato da troca de um novo por um usado, 

sem qualquer ônus para o consumidor. Os estabelecimentos poderão celebrar 

convênios facultativamente para receber pneus usados como ponto de coleta e 

quando o serviço de coleta, transporte e armazenamento for realizado pelo Poder 

Público Municipal, este deverá cobrar pelos serviços (art. 33, § 7º da Lei nº 

12.305/2010). 

 

Situação dos Pneus em Vazante 

A coleta de pneus no município de Vazante é realizada por uma empresa 

terceirizada. Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, quando são 

juntados 2.000 (dois mil) pneus, a empresa vem ao município fazer o recolhimento. 

 

Óleos Lubrificantes 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente através da Resolução nº 362 de 

2005 estabeleceu uma norma sobre o recolhimento, coleta e destinação final de 

óleo lubrificante usado ou contaminado. No artigo 1º da resolução diz que todo óleo 

lubrificante usado ou contaminado deve ser recolhido, coletado e ter destinação 

final correta, não afetando de forma negativa o meio ambiente. A máxima 

recuperação dos seus constituintes também está prevista. 

O processo do rerrefino é a técnica recomendada pela reciclagem de todo 

óleo lubrificante usado ou contaminado, sendo aceito outro processo tecnológico 

com eficácia ambiental comprovada equivalente ou superior ao rerrefino (Conama, 

2005). 

Este tipo de resíduo foi normatizado pelo CONAMA em 2005 e definiu que 

a responsabilidade pela coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado é dos 

produtores, importadores, revendedores e geradores e as obrigações de cada um 

estão descritas na Resolução CONAMA nº 362/2005. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos no seu artigo 33 incluiu este 

resíduo, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens no sistema de logística 
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reversa, obrigando que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

realizem o retorno destes produtos após o uso pelo consumidor final. 

 

Situação dos Óleos Lubrificantes em Vazante 

No município de Vazante existe um grande número de oficinas mecânicas 

que prestam diversos serviços a comunidade dentre eles o serviços de troca de 

óleo e seis postos de combustíveis. Foram identificadas com os proprietários o 

nome de três empresas que coletam óleos lubrificantes (Pró-Ambiental, Lwart 

Lubrificantes e Petrolub). A empresa Pró-Ambiental coleta os resíduos sólidos, a 

mesma disponibiliza os vasilhames para acondicionamento dos resíduos e faz o 

recolhimento dos mesmos, a empresa faz o descarte ambientalmente correto no 

aterro da própria empresa. 

Os resíduos de troca de óleo são coletados pelas empresas Lwart 

Lubrificantes e Petrolub, os resíduos a serem recolhidos por essas empresas ficam 

armazenados em tanques construído no próprio posto de combustível, todos os 

postos de combustíveis existentes no município de Vazante possuem licença 

ambiental, já nas oficinas o proprietário os deposita em galões até que a empresa 

venha ao município realizar a coleta do resíduo. 

 

Agrotóxicos, seus Resíduos e Embalagens 

Poder Público no controle dos agrotóxicos, tendo sido mais abrangente ao 

não mencionar expressamente o termo “agrotóxico, mas “substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (art. 225,§ 1º, 

V, da CF). 

A Constituição Federal de 1988, ao inserir a competência para legislar 

sobre produção e consumo no campo da competência concorrente (art. 24), tornou 

inequívoca a competência dos Estados para legislar plenamente, quando a União 

não o fizer, ou suplementar as normas gerais federais existentes. 

Com a aprovação da Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos ficou obrigado que os fabricantes, importadores, distribuidores e 
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comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 

produtos cuja embalagem, após o uso constitua resíduos perigosos, em estruturar 

e implementar o sistema de logística reversa, mediante dos produtos após o uso 

pelo consumidor. 

No ano de 2000 foi sancionada a Lei Federal nº 9.974, que alterou a Lei nº 

7.802 de 1989. Esta lei 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. 

O artigo 1º, § 4º da Lei nº 9.974 orienta que os usuários deverão submeter 

as embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em 

água, à operação de tríplices lavagem ou tecnologia equivalente – conforme 

normas técnicas e orientação constantes de seus rótulos e bulas – antes da 

devolução nos pontos de coleta. 

Na sequência do artigo 1º, § 5º, diz que empresas produtoras e 

comerciantes de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela 

destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e 

comercializados, após a devolução pelos usuários, dos produtos apreendidos pela 

ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em desuso, com vistas à sua 

reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as normas e instruções dos 

órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes. 

No ano de 2002 entrou em funcionamento o Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias (inpEV). Este insituto representa a indústria 

fabricante de produtos fitossanitários e sua responsabilidade de conferir a correta 

destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos. 

O inpEV disciplina o recolhimento e destinação final das embalagens de 

agrotóxicos estruturando unidades de recolhimento licenciadas ambientalmente, 

podendo ser classificadas em postos ou centrais. 
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Os postos são unidades de recebimento com no mínimo 80 m² de área construídas 

geridas por uma associação de distribuidores/cooperativas que realizam as 

seguintes atividades: 

 recebimento de embalagens lavadas e não lavadas; 

 inspeção e classificação das embalagens entre lavadas e não lavadas; 

 emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens; 

 encaminhamento das embalagens às centrais de recebimento. 

As centrais são unidades de recebimento com no mínimo 160 m² de área construída 

geridas por uma associação de distribuidores/cooperativas co-gerenciadas pelo 

inpEV, realizando os seguintes serviços: 

 recebimento de embalagens lavadas e não lavadas (de agricultores, postos 

e estabelecimentos comerciais licenciados); 

 inspeção e classificação das embalagens entre lavadas e não lavadas; 

 emissão de recibo confirmando a entrega das embalagens; 

 separação das embalagens por tipo (COEX, PEAD MONO, Metálica, 

papelão); 

 compactação das embalagens por tipo de material; 

 emissão de ordem de coleta para que o inpEV providencie o transporte para 

o destino final (reciclagem ou incineração). 

A Resolução CONAMA nº 334 de 2003 também disciplina sobre as 

questões relacionadas aos agrotóxicos. Ela dispõe sobre os procedimentos de 

licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 

embalagens vazias de agrotóxicos. Constam nesta resolução as exigências 

mínimas para as instalações e critérios técnicos requeridos para o licenciamento 

ambiental de postos e centrais de recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos. 
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Situação dos Resíduos de Agrotóxicos em Vazante 

No Município de Vazante existem aproximadamente seis lojas que 

trabalham com o comércio de revenda de produtos agropecuário. As embalagens 

de agrotóxicos são encaminhadas para as cidades de Monte Carmelo e Patrocínio, 

onde dispõe de centrais de prensagens que posteriormente, são encaminhadas 

para as cidades de São Paulo e Belo Horizonte para reciclagem. 

 Estes comércios apresentam locais apropriados para receber esse tipo de 

resíduos, com salas separadas para armazenamento dos agrotóxicos e 

recolhimento das embalagens vazias. 

 

Eletroeletrônicos e seus Componentes 

Os produtos eletroeletrônicos e seus componentes estão relacionados na 

lista de produtos que devem retornar aos fabricantes por meio da logística reversa, 

de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A obrigatoriedade destes resíduos retornarem ao fabricante está na 

presença de sódio, mercúrio, ferro, cobre, vidro, cerâmica, chumbo, sílica, arsênico, 

cromo hexavalente, retardantes de chama bromados e halogenados, 

clorofluorcarboneto, bifenilas policloradas e cloreto de polivinila, por exemplo. 

Também são considerados como resíduos Classe I. 

O termo resíduo eletroeletrônicos abriga inúmeros tipos de resíduos, 

incluindo, por exemplo, televisores, geladeiras, celulares, telefones, computadores 

(a unidade central de processamento propriamente dita e todos seus periféricos 

como impressoras, monitores, teclados, mouses, etc.), fogões, aspiradores de pó, 

ventiladores, congeladores, aparelhos de som, condicionadores de ar, batedeiras, 

liquidificadores, microondas etc.  

Com a implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e as ações de educação ambiental do plano poderá estimular os 

cidadãos a retornarem com os produtos aos comerciantes, já que muitos 

desconhecem a legislação.  
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No capítulo ‘Proposta de Novo Sistema de Manejo, Minimização e 

Valorização de Resíduos do Município de Vazante’ são apresentadas formas de 

envolver a população no processo. 

 

Situação dos Eletroeletrônicos e seus Componentes em Vazante 

Na cidade de Vazante existem diversas empresas que comercializam 

produtos eletrônicos, sendo elas: lojas de departamentos, lojas de informática, 

supermercado e outros. Os resíduos oriundos desse tipo de produto são coletados 

pelo serviço de limpeza urbana, é comum encontrar esse tipo de resíduos em 

caçambas que ficam dispostas em vários pontos do município ou em lotes vagos, 

principalmente quando são de maior porte. O destino final desse tipo de resíduos é 

o lixão. 

 

Resíduos da Mineração 

 

Resíduos de mineração são os gerados pelas atividades de pesquisa, 

extração e beneficiamento de minérios, sendo caracterizados genericamente pela 

presença de inertes, resíduos minerais típicos, podendo requerer tratamentos e 

cuidados específicos, dependendo das características específicas do mineral em 

si. 

A coleta, destinação e disposição final desse material deve ocorrer sob a 

responsabilidade do próprio gerador, sendo que a destinação final adequada deve 

ser reutilização, aterro de inertes ou destinação adequada a resíduos perigosos, 

dependendo do que for gerado. 

 

Situação dos Resíduos da Mineração em Vazante 

No município de Vazante encontra-se uma unidade da empresa Votorantim 

Metais, a mesma abrange a geração, o armazenamento, o processamento e a 

disposição dos resíduos, realizando assim o destino final em aterro da própria 

empresa. Os resíduos recicláveis são destinados ao RECICLA VAZANTE. 
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Não há monitoramento pelo poder público. 

 

Tratamento e Disposição Final 

As últimas etapas do processo de gestão de resíduos sólidos são o 

tratamento dos resíduos e por último a disposição final. O tratamento do resíduos 

sólidos é uma série de procedimentos destinados a reduzir a quantidade ou o 

potencial poluidor dos resíduos sólidos, seja impedindo o descarte dos resíduos em 

ambiente ou local inadequado, seja transformando-se em material inerte ou 

biologicamente estável. Basicamente, as formas de tratamento para a maioria dos 

resíduos são: reciclagem, compostagem e a incineração. A escolha de uma forma 

de tratamento está ligada às características dos resíduos, a quantidade dos 

resíduos, os custos financeiros, a disponibilidade de área, participação da 

sociedade entre outros. Todas estas formas serão abordadas posteriormente. 

A última etapa do processo de gerenciamento é a disposição final dos 

resíduos sólidos coletados e tratados. A partir de agosto de 2014, todos os 

municípios brasileiros serão obrigados a eliminar os lixões e apresentar uma forma 

de disposição final ambientalmente adequada do lixo gerado em seu território. 

Para os municípios cumprirem esta exigência da Lei 12.305/2010 é 

importante conhecer a definição correta de disposição final, ou seja, é o 

aterramento planejado dos resíduos sólidos, controlando tecnicamente quanto aos 

aspectos ambientais, de modo a evitar a proliferação de vetores e riscos ao homem 

e ao meio ambiente. A forma de disposição final sugerida pelo Ministério do Meio 

Ambiente é o Aterro Sanitário. 

 

Situação do Tratamento e Disposição Final em Vazante 

O município de Vazante não trata seus resíduos sólidos e somente 30,77% 

do município possui coleta seletiva. 

O encerramento do fluxo de gerenciamento com a destinação final dos 

resíduos no Município de Vazante ocorre na forma de valas abertas para depósito 

dos resíduos, sem nenhum cuidado com o solo e meio ambiente, estando 



 
 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VAZANTE 
Beehive Consultoria Ambiental   

AMNOR- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas 
Prefeitura Municipal de Vazante-MG 

 
 

59 
 

P l a N O R e s  

caracterizado pela legislação como lixão, localizado afastado da área urbana. Os 

resíduos sólidos são dispostos em vala simples sem nenhum aproveitamento nem 

um pré-tratamento, após ser colocado os resíduos nestas valas, é coberto por solo 

do mesmo local. Foram encontrados catadores no local de disposição final. 
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OBJETIVOS E METAS 
 

Objetivo Geral 

 

O PMGIRS de Vazante tem como objetivo orientar o desenvolvimento do 

sistema de limpeza pública de Vazante com o estabelecimento de diretrizes e 

metas para o fortalecimento institucional, administrativo e de modernização 

tecnológica com inclusão socioeconômica de acordo com a Lei nº 12.305/2010. 

 

Objetivos específicos 

 

A Tabela 9 abaixo apresenta, em conformidade com seu enfoque, os 

objetivos específicos do Plano. 

 

Objetivos Específicos 

Técnico  Melhoria da rede de infraestrutura de coleta e tratamento 
dos resíduos gerados 

Ambiental  Prevenção, na origem, da geração de resíduos, 

 Redução da geração de resíduos sólidos, 

 Fomento à reutilização, à recuperação e à reciclagem, bem 
como a valorização dos mesmos, 

 Prevenção e correção dos impactos ambientais 

Econômico  Promoção da sustentabilidade econômica do modelo de 
gestão dos resíduos 

Social  Formalização, capacitação, profissionalismo e integração 
completa do setor informal no manejo de resíduos 

Institucional  Fortalecimento institucional e normativo 

 

Metas 

 

As metas equivalem às etapas necessárias à obtenção dos resultados, as 

quais levarão à consecução dos objetivos do PMGIRS de Vazante e o 

enquadramento do município a legislação federal. As metas apresentadas remetem 
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a questões específicas e não genéricas e guardam correlação entre os resultados 

a serem obtidos e o problema a ser solucionado ou minimizado. 

As metas se encontram divididas em horizontes temporais distintos, ou seja, são 

estabelecidas segundo o prazo-limite apresentado a seguir: 

 

Metas de curto prazo Metas de médio prazo Metas de longo prazo 

2014 2019   2029 

 

A diferença entre o ano limite estabelecido para este PMGIRS (2032) e o 

ano limite apresentado para o atendimento das metas estabelecidas no longo prazo 

(2029) resulta no período necessário para que o Plano seja atendido em sua 

totalidade e tenha sua implementação monitorada. Entretanto, deve-se atentar para 

os prazos estabelecidos para sua revisão parcial, determinado pelo plano plurianual 

municipal a cada quatro anos. 

As metas previstas se encontram listadas na Tabela 10 abaixo e estão 

ordenadas em curto, médio e longo prazos para sua consecução. 
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Metas Prazo Horizonte 

Redução da geração de resíduos em 1% ao ano Curto 2013-2033 

Elaboração e implementação dos Planos Setoriais Curto 2013-2014 

Coleta Seletiva implementada e ativada Curto 2013-2014 

Uniformes e EPI’s aos servidores da limpeza pública Curto 2014-2015 

Implantação de Pontos de Entrega Voluntária – PEV na unidade 

operacional 

Curto 2014-2014 

Implantação de Local de Entrega Voluntária - LEV Curto 2014-2014 

Adequação do armazenamento externo de RSS Curto 2013-2014 

Elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da 

Construção Civil  

Curto 2013-2014 

Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

– PGRSS – Padrão  

Curto 2013-2013 

Implementação da cobrança pelos serviços Médio 2013-2019 

Articulação com os municípios da região para tratamento de resíduos 

sólidos - consórcio 

Curto 2012-2014 

Implantação de Aterro Sanitário* Curto 2013-2014 

Gestão Associada do tratamento dos resíduos sólidos  Curto 2013-2014 

Fechamento e recuperação ambiental da área do lixão atual Médio 2013-2019 

Implantação e ativação de unidade para compostagem dos resíduos 

urbanos 

Médio 2013-2018 

Implementação do SIMUR Médio 2013-2015 

Coleta de 100% dos resíduos gerados no Município Longo 2012-2021 

Dotar Vazante com estudos de infraestruturas modernas de tratamento 

de resíduos com capacidade suficiente para tratar o 100% dos resíduos 

gerados. 

Longo 2012-2022 

Implantação de aterro sanitário com recuperação de energia - consórcio Longo 2013-2033 
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ESTUDO DE DEMANDAS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

O estudo de demanda apresenta a quantidade estimada de resíduos 

domiciliares – RSD - e resíduos da limpeza Pública – RLP - que serão gerados no 

município de Vazante entre 2014 e 2033. 

A estimativa da quantidade de resíduos sólidos a ser gerada nos próximos 

20 anos foi feita a partir de estimativas sobre a evolução do crescimento da 

população e da geração per capita, entre outros.  

Para este estudo foram utilizados outros índices como a ampliação da 

cobertura e redução da massa com programas de minimização, conforme 

detalhado na metodologia apresentada abaixo. 

 

Metodologia 
 

Para o estudo de demanda foram utilizados os seguintes critérios de cálculo 

para o horizonte de 20 anos: 

 Projeção da população total; 

 Projeção da população urbana; 

 Estimativa da geração de resíduos sólidos domiciliares (rsd) em kg/dia; 

 Estimativa de atendimento com coleta (%); 

 Massa de RSD a coletar (em kg/dia); 

 Estimativa de geração de limpeza pública (rlp) em kg/dia; 

 Massa de resíduos para tratamento (kg/dia); 

 Massa de resíduos para tratamento ano (t/ano); 
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Premissas Consideradas 
 

A projeção de população apresentada foi obtida a partir do trabalho de 

evolução populacional elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE para o município ao longo dos próximos 20 anos. 

Para o índice geração de resíduos domiciliares per capita adotou-se o 

índice per capita de 0,879 kg/dia baseada na média atual levantada no estudo de 

gravimetria realizada no processo de elaboração deste plano (2013) de geração. 

Para a evolução da geração per capita foram elaborados 3 Cenários: 1) com 

crescimento 1% ao ano, e 2) crescimento de 2,4% baseado no crescimento da 

geração per capita verificado entre as duas últimas pesquisas da Pesquisa Nacional 

de Saneamento Básico do IBGE e no cenário 3 adotou-se uma redução de 1% ao 

ano. 

Tendo como premissa a universalização dos serviços e a necessidade de 

uma abrangência total da coleta de resíduos domiciliares, ponderou-se um índice 

de cobertura de 90% em uma primeira etapa - entre os anos de 2012 a 2020, e em 

uma segunda etapa, a partir de 2020, o índice de universalização considerado 

possível é de 100%. A parcela de 10% de não atendimento se justifica em função 

da existência de habitações rurais isoladas, novas habitações e à inexistência ou 

precariedade das vias de acesso, e a falta de gestão atual dos resíduos. 

Foram elaborados 2 cenários de projeção dos resíduos sólidos urbanos 

gerados: 

Cenário 1 com crescimento da geração per capita de 1% ao ano. 

Cenário 2 com crescimento da geração per capita de 2.4% ao ano. 

Cenário 3 com população inicial de 20.506 habitantes e geração per capita de -1% 

ao ano. 
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TABELA 11. Estudo de demandas – Cenário 1 
 

  Ano Projeção da 
expansão 

populacional 
(urbana+rural) 

(habitantes) 

Projeção geração 
per capita 

resíduos sólidos 
domiciliares 
(kg/hab/dia) 

Estimativa da 
geração de 

resíduos sólidos 
domiciliares 
RSD (kg/dia) 

Estimativa de 
atendimento 
com coleta 

(%) 

Estimativa massa 
de resíduos 

sólidos 
domiciliares - 

RSD – coletada 
(kg/dia) 

Estimativa 
geração de 
resíduos de 

limpeza pública 
– RLP (kg/dia) 

Estimativa 
massa de 

resíduos para 
tratamento 

(kg/dia) 

Estimativa massa 
de resíduos para 
tratamento ou 

destinação (t/ano) 

Estimativa 
massa de 

resíduos para 
tratamento (t) 

  

C
U

R
TO

 

 P
R

A
ZO

 

2013 19.723 0,879 17.336,52 90% 15.602,87 3.155,68 18.758,55 6.846,87 6.846,87 
2014 20.602,65 0,888 18.290,82 90% 16.461,74 3.296,42 19.758,16 7.211,73 14.058,60 

2015 21.521,52 0,897 19.297,66 90% 17.367,89 3.443,44 20.811,34 7.596,14 21.654,74 
2016 22.481,38 0,906 20.359,92 90% 18.323,93 3.597,02 21.920,95 8.001,15 29.655,88 
2017 23.484,05 0,915 21.480,65 90% 19.332,59 3.757,45 23.090,03 8.427,86 38.083,75 

M
ÉD

IO
 

P
R

A
ZO

 2018 24.531,44 0,924 22.663,07 90% 20.396,77 3.925,03 24.321,80 8.877,46 46.961,20 
2019 25.625,54 0,933 23.910,59 90% 21.519,53 4.100,09 25.619,61 9.351,16 56.312,36 
2020 26.768,44 0,942 25.226,77 90% 22.704,09 4.282,95 26.987,04 9.850,27 66.162,63 
2021 27.962,32 0,952 26.615,40 90% 23.953,86 4.473,97 28.427,83 10.376,16 76.538,79 

LO
N

G
O

  

P
R

A
ZO

 

2022 29.209,44 0,961 28.080,47 100% 28.080,47 4.673,51 32.753,98 11.955,20 88.493,99 
2023 30.512,18 0,971 29.626,19 100% 29.626,19 4.881,95 34.508,14 12.595,47 101.089,46 

2024 31.873,02 0,981 31.256,99 100% 31.256,99 5.099,68 36.356,68 13.270,19 114.359,65 
2025 33.294,56 0,990 32.977,57 100% 32.977,57 5.327,13 38.304,69 13.981,21 128.340,87 

2026 34.779,49 1,000 34.792,85 100% 34.792,85 5.564,72 40.357,57 14.730,51 143.071,38 
2027 36.330,66 1,010 36.708,06 100% 36.708,06 5.812,91 42.520,96 15.520,15 158.591,53 
2028 37.951,01 1,020 38.728,69 100% 38.728,69 6.072,16 44.800,85 16.352,31 174.943,84 
2029 39.643,62 1,031 40.860,55 100% 40.860,55 6.342,98 47.203,53 17.229,29 192.173,13 
2030 41.411,73 1,041 43.109,76 100% 43.109,76 6.625,88 49.735,63 18.153,51 210.326,63 
2031 43.258,69 1,051 45.482,78 100% 45.482,78 6.921,39 52.404,17 19.127,52 229.454,15 
2032 45.188,03 1,062 47.986,42 100% 47.986,42 7.230,08 55.216,51 20.154,02 249.608,18 
2033 47.203,41 1,073 50.627,88 100% 50.627,88 7.552,55 58.180,43 21.235,86 270.844,03 
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TABELA 12. Estudo de demandas – Cenário 2 
 

 Ano Projeção da 
expansão 

populacional 
(urbana+rural) 

(habitantes) 

Projeção geração 
per capita resíduos 
sólidos domiciliares 

(kg/hab/dia) 

Estimativa da 
geração de 

resíduos 
sólidos 

domiciliares 
RSD (kg/dia) 

Estimativa de 
atendimento 

com coleta (%) 

Estimativa massa 
de resíduos 

sólidos 
domiciliares - RSD 

– coletada 
(kg/dia) 

Estimativa 
geração de 
resíduos de 

limpeza pública – 
RLP (kg/dia) 

Estimativa massa 
de resíduos para 

tratamento 
(kg/dia) 

Estimativa massa 
de resíduos para 
tratamento ou 

destinação (t/ano) 

Estimativa massa 
de resíduos para 

tratamento (t) 

C
U

R
TO

 

 P
R

A
ZO

 

2013 19.723 0,879 17.336,52 90% 15.602,87 3.155,68 18.758,55 6.846,87 6.846,87 
2014 20.602,65 0,900 18.544,36 90% 16.689,92 3.296,42 19.986,35 7.295,02 14.141,89 
2015 21.521,52 0,922 19.836,35 90% 17.852,72 3.443,44 21.296,16 7.773,10 21.914,99 

2016 22.481,38 0,944 21.218,36 90% 19.096,52 3.597,02 22.693,54 8.283,14 30.198,13 

2017 23.484,05 0,966 22.696,65 90% 20.426,99 3.757,45 24.184,43 8.827,32 39.025,45 

M
ÉD

IO
  

P
R

A
ZO

 2018 24.531,44 0,990 24.277,93 90% 21.850,14 3.925,03 25.775,17 9.407,94 48.433,38 
2019 25.625,54 1,013 25.969,39 90% 23.372,45 4.100,09 27.472,54 10.027,48 58.460,86 
2020 26.768,44 1,038 27.778,69 90% 25.000,82 4.282,95 29.283,77 10.688,58 69.149,44 

2021 27.962,32 1,063 29.714,04 90% 26.742,63 4.473,97 31.216,60 11.394,06 80.543,50 

LO
N

G
O

  

P
R

A
ZO

 

2022 29.209,44 1,088 31.784,23 100% 31.784,23 4.673,51 36.457,74 13.307,07 93.850,57 

2023 30.512,18 1,114 33.998,65 100% 33.998,65 4.881,95 38.880,60 14.191,42 108.041,99 
2024 31.873,02 1,141 36.367,35 100% 36.367,35 5.099,68 41.467,03 15.135,47 123.177,45 
2025 33.294,56 1,168 38.901,07 100% 38.901,07 5.327,13 44.228,20 16.143,29 139.320,75 
2026 34.779,49 1,196 41.611,33 100% 41.611,33 5.564,72 47.176,05 17.219,26 156.540,00 
2027 36.330,66 1,225 44.510,40 100% 44.510,40 5.812,91 50.323,31 18.368,01 174.908,01 
2028 37.951,01 1,255 47.611,46 100% 47.611,46 6.072,16 53.683,62 19.594,52 194.502,54 

2029 39.643,62 1,285 50.928,57 100% 50.928,57 6.342,98 57.271,55 20.904,12 215.406,65 

2030 41.411,73 1,315 54.476,79 100% 54.476,79 6.625,88 61.102,66 22.302,47 237.709,12 
2031 43.258,69 1,347 58.272,21 100% 58.272,21 6.921,39 65.193,60 23.795,66 261.504,79 
2032 45.188,03 1,379 62.332,05 100% 62.332,05 7.230,08 69.562,14 25.390,18 286.894,97 
2033 47.203,41 1,412 66.674,75 100% 66.674,75 7.552,55 74.227,30 27.092,96 313.987,93 
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TABELA 13. Estudo de demandas – Cenário 3 
 

 Ano Projeção da 
expansão 

populacional 
(urbana+rural)  

(habitantes) 

Projeção geração 
per capita resíduos 

sólidos 
domiciliares 
(kg/hab/dia) 

Estimativa da 
geração de 

resíduos sólidos 
domiciliares RSD 

(kg/dia) 

Estimativa de 
atendimento 

com coleta (%) 

Estimativa massa 
de resíduos 

sólidos 
domiciliares - RSD 

– coletada 
(kg/dia) 

Estimativa 
geração de 
resíduos de 

limpeza pública – 
RLP (kg/dia) 

Estimativa massa 
de resíduos para 

tratamento 
(kg/dia) 

Estimativa massa 
de resíduos para 
tratamento ou 

destinação (t/ano) 

Estimativa massa 
de resíduos para 

tratamento (t) 

C
U

R
TO

 

 P
R

A
ZO

 

2013 20.506 0,879 18.024,77 90% 16.222,30 3.280,96 19.503,26 7.118,69 7.118,69 
2014 21.420,57 0,869 18.614,47 90% 16.753,03 3.427,29 20.180,32 7.365,82 14.484,51 

2015 22.375,92 0,859 19.220,92 90% 17.298,83 3.580,15 20.878,98 7.620,83 22.105,33 

2016 23.373,89 0,849 19.844,43 90% 17.859,99 3.739,82 21.599,81 7.883,93 29.989,26 

2017 24.416,37 0,839 20.485,33 90% 18.436,80 3.906,62 22.343,42 8.155,35 38.144,61 

M
ÉD

IO
 

P
R

A
ZO

 2018 25.505,34 0,829 21.143,92 90% 19.029,53 4.080,85 23.110,39 8.435,29 46.579,90 
2019 26.642,87 0,819 21.820,51 90% 19.638,46 4.262,86 23.901,32 8.723,98 55.303,88 

2020 27.831,15 0,809 22.515,40 90% 20.263,86 4.452,98 24.716,84 9.021,65 64.325,53 
2021 29.072,42 0,799 23.228,86 90% 20.905,97 4.651,59 25.557,56 9.328,51 73.654,04 

LO
N

G
O

  

P
R

A
ZO

 

2022 30.369,05 0,789 23.961,18 100% 23.961,18 4.859,05 28.820,22 10.519,38 84.173,42 

2023 31.723,51 0,779 24.712,61 100% 24.712,61 5.075,76 29.788,37 10.872,76 95.046,18 

2024 33.138,37 0,769 25.483,41 100% 25.483,41 5.302,14 30.785,55 11.236,73 106.282,90 

2025 34.616,35 0,759 26.273,81 100% 26.273,81 5.538,62 31.812,42 11.611,53 117.894,44 

2026 36.160,23 0,749 27.084,02 100% 27.084,02 5.785,64 32.869,65 11.997,42 129.891,86 

2027 37.772,98 0,739 27.914,23 100% 27.914,23 6.043,68 33.957,91 12.394,64 142.286,50 
2028 39.457,66 0,729 28.764,63 100% 28.764,63 6.313,22 35.077,86 12.803,42 155.089,92 
2029 41.217,47 0,719 29.635,36 100% 29.635,36 6.594,79 36.230,15 13.224,01 168.313,92 
2030 43.055,77 0,709 30.526,54 100% 30.526,54 6.888,92 37.415,46 13.656,64 181.970,56 

2031 44.976,05 0,699 31.438,26 100% 31.438,26 7.196,17 38.634,43 14.101,57 196.072,13 

2032 46.981,98 0,689 32.370,59 100% 32.370,59 7.517,12 39.887,71 14.559,01 210.631,14 

2033 49.077,38 0,679 33.323,54 100% 33.323,54 7.852,38 41.175,92 15.029,21 225.660,36 
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A projeção de menor geração no cenário 3 é otimista e pressupõe ações 

de minimização e de educação o que se espera reduzir a taxa de crescimento da 

geração de resíduos. Os índices deste cenário são propostos para base de cálculo 

para os programas do Plano. 

O cenário 3 apresenta a projeção de redução de 1% ao ano na geração de 

resíduos, mesmo com o crescimento populacional indicado pelo IBGE, o município 

de Vazante terá uma redução de 20% na geração de resíduos domiciliares 

contemplando o art. 9º da Lei nº 12.305, ou seja, não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 
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ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

As alternativas de gestão e manejo de resíduos sólidos no município de 

Vazante, incluindo os resíduos domiciliares, os de varrição e limpeza de 

logradouros públicos, os resíduos de serviços de saúde e os de construção civil - 

entre outros -, são condicionadas, principalmente, pelas seguintes leis: 

 Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico; 

 Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 

11.445/2010; 

 Lei nº 12.305/2010, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e dispõe sobre seus princípios, objetivos e 

instrumentos, bens como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e 

ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômico aplicáveis; 

 Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, que regulamentou a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Com a legislação federal vigente este novo cenário se torna obrigatório, os 

gestores públicos terão de reestruturar, não só seus sistemas de gerenciamento, 

como toda a cadeia produtiva e repensar o uso de recursos pelos quais todos serão 

responsabilizados. 

Tanto as políticas públicas do Estado de Minas Gerais quanto às da União 

- que incidem sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos - 

apresentam objetivos a serem alcançados na busca por uma maior eficiência e 

maior modicidade. A Tabela 14 sistematiza as principais diretrizes e condicionantes 

das referidas Leis que conformam um conjunto de atividades, infraestruturas e 
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instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 

final dos resíduos em conformidade com resoluções e normas técnicas vigentes. 

 

TABELA 15: Diretrizes para o manejo de Resíduos Sólidos. 

DIRETRIZES AÇÕES 

Minimização dos Resíduos na 

Destinação Final 

 Investimento na coleta seletiva 

 Investimento em compostagem 

 Investimento em reutilização ou reciclagem do RCC classe A e classe B 

Manejo Diferenciado e 

Integrado 

 RSD e públicos 

 RSS 

 RCC (geração pública, geradores de pequenas quantidades, limpeza corretiva) 

Destinação em Aterros 

Normatizados 

 Aterros sanitários convencionais (NBRs 13.896/97 e 15.849/10) 

 Aterros de RCC Classe A (NBR 15.113) 

Manejo em Áreas de Triagem 

Normatizadas 

 PEV – Pontos de Entrega Voluntária para RCC e Coleta Seletiva (NBR 15.112) 

 LEVs – Locais de Entrega Voluntária e Coleta Seletiva 

 PEV Central  

 ATT – Áreas de Transbordo e Triagem e (NBR 15.112) 

 Galpões de Triagem da Coleta Seletiva (pequeno, médio e grande porte) 

 Pátio de Compostagem 

 

Nota-se que as diretrizes que norteiam o manejo de resíduos sólidos 

consideram a heterogeneidade dos resíduos sólidos urbanos, e a adoção de 

sistemas integrados consiste em apontar alternativas técnicas diferenciadas para 

os diversos tipos de resíduos gerados, de acordo com as suas características. 

Dessa forma um plano de gestão de resíduos passa por soluções de reciclagem, 

de compostagem, de incineração, de tratamento físico-químico, entre outros, 

dependendo do tipo de resíduo gerado, suas características, os custos envolvidos 

e as particularidades em geral. 

No item que se segue são apresentadas as alternativas técnicas existentes 

para atender as diretrizes das referidas leis, considerando a gestão e o manejo dos 

resíduos sólidos no município e os diferentes tipos de resíduos gerados.  
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Descrição das Alternativas Técnicas 
 

Este item tem por finalidade descrever alternativas técnicas para o manejo 

adequado de resíduos sólidos urbanos. Atualmente existe um grande leque de 

alternativas técnicas, utilizadas principalmente em grandes aglomerações urbanas, 

nas quais os fatores indisponibilidade de áreas apropriadas e grande massa gerada 

são preponderantes para essa escolha, o que muitas das vezes não podem ser 

desenvolvidas em municípios do interior do Brasil. Para melhor entendimento, as 

tecnologias são apresentadas e analisadas considerando as seguintes etapas em 

um sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e as que melhores se 

adaptam ao município de Vazante e região.  

 Acondicionamento, Coleta e Conteinerização; 

 Tratamento (Reciclagem e Coleta Seletiva de Materiais, Compostagem, 

Biodigestão, Incineração); 

 Disposição final ambientalmente adequada (Aterro Sanitário). 
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Proposta de Novo Sistema de Manejo, Minimização e Valorização de 
Resíduos do Município de Vazante 

 

O Sistema de Manejo, Minimização e Valorização de Resíduos tem como 

objetivo tratar os diferentes tipos de resíduos mediante o uso de tecnologias de 

segregação, de aproveitamento dos materiais recicláveis, tratamento dos resíduos 

orgânicos com compostagem e gerenciamento integrado de resíduos da 

construção civil. 

O Sistema proposto deve aproveitar o máximo possível dos resíduos 

sólidos urbanos, minimizando progressivamente a quantidade destinada ao aterro 

sanitário, desviando-os, assim, da rota tradicional de descarte. Os diferentes 

resíduos devem passar por processos de valorização descritos abaixo, 

possibilitando a recuperação dos materiais por meio da reciclagem, produção de 

composto, utilização como insumo energético e outros, de forma a agregar valor 

econômico aos produtos resultantes desses processos e reduzir os custos do 

sistema e a geração de passivos ambientais. 

Para o município de Vazante são propostas as seguintes alternativas: 

1. Estruturar o Programa de Coleta Seletiva e realizar a inclusão social de 

catadores, criar uma central de triagem e beneficiamento de resíduos. 

2. Criação de LEVs e Ponto de Entrega Voluntária – PEV, de Materiais para 

recebimento de materiais recicláveis, resíduos de construção civil em pequenas 

quantidades, resíduos volumosos e resíduos especiais. 

3. Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos (SPAR), composto 

dos seguintes sistemas: 

3.1. Parque de Triagem e Recuperação de Resíduos para triagem e separação 

nas diferentes frações: orgânica, recicláveis e rejeitos. 

3.2. Sistema de Manejo e Valorização da Fração Orgânica, utilizando processos 

de compostagem para produção de composto. 

A implementação desses programas possibilita o manejo integrado de 

resíduos atendendo não só a legislação, mas os princípios fundamentais de 
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Minimização, Valorização e Reaproveitamento, de forma ambiental e socialmente 

responsável. Cada um dos programas e instalações encontra-se descrito nos Itens 

que se seguem: 

 

IMAGEM 15: Sistema de valorização. 

 

Estruturação do Programa de Coleta Seletiva 
 

O Programa de Coleta Seletiva de Vazante deverá ser implantado de forma 

gradual e atendendo as características da geração de resíduos sólidos no 

município. A ampliação do programa deverá atender uma avaliação dos indicadores 

e ocorrer de forma gradual. 

A avaliação a ser realizada no programa de coleta seletiva indicará a 

necessidade de melhorias e adequações, que incluirão desde fatores de ordem 

estrutural como a organização e limpeza dentro e fora dos galpões e instalação de 

esteira de triagem, até aspectos como ordenamento da triagem, disciplinamento no 

uso de equipamentos de proteção individual e acompanhamento técnico por parte 

da Prefeitura Municipal. 
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Para atender as metas de minimização impostas pelo Plano Municipal de 

Resíduos propõe-se a criação de uma Central de Triagem e Beneficiamento de 

Resíduos no município, localizada no PEV. 

A proposta de instalação da Central levará em consideração os seguintes 

aspectos: 

 Densidade demográfica e situação socioeconômica; 

 Porcentagem de materiais recicláveis presente na composição dos resíduos, 

levantada por meio dos estudos de caracterização realizados no município. 

O Programa de Coleta Seletiva deverá ser ampliado conjuntamente com 

um canal de comunicação social e educação ambiental, atingindo diferentes 

públicos-alvo. Para isso devem ser elaboradas estratégias específicas para que o 

programa possa alcançar as metas estabelecidas e atender a demanda por parte 

dos munícipes. 

1ª Etapa: Estruturação do Programa 

 Criação do Regulamento de Limpeza Pública (Planos Setoriais); 

 Criação da Unidade Operacional (PEV) 

 Aquisição de Equipamento necessários; 

 Criação de Locais de Entrega Voluntárias – LEVs, em locais de fácil acesso 

e de passagem, como objetivo de ser referência para a população depositar 

seus resíduos recicláveis de pequeno porte, incluindo os eletroeletrônicos, 

lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. 

 Transporte, em veículos do setor público, para a unidade de triagem. 

 Transporte, em veículo do setor público, para comercialização conjunta 

quando necessário.  

 Implantação da Lei Municipal de Educação Ambiental (escolas, órgãos 

públicos e comunidade). 

 Divulgação do Programa por meio de cartilhas educativas. 

 Distribuição de recipientes para coleta de lixo limpo/coleta seletiva. 

 Implantação de Projetos com Incentivos Financeiros por Desempenho. 

2ª Etapa: Implantação de Centrais e Inclusão Social 
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 Formalizar parcerias com instituições privadas para implantação de 

Centrais; 

 Cadastrar e incubar catadores e formalizar cooperativas ou associações; 

 Identificar áreas de ampliação da coleta. 

3ª Etapa: Ampliação do Programa 

 Implantar sistema de coleta porta-a-porta tendo como critério de escolhas 

das regiões de proximidade do LEV, central, a densidade demográfica e 

poder aquisitivo, além da frequência de coleta dos resíduos comuns e o 

período (noturno ou diurno); 

O Programa de Coleta Seletiva do município de Vazante tem como 

objetivos não só atender as metas de minimização de resíduos, mas também a 

inclusão social com geração de postos de trabalho e renda. Para tanto, a venda 

dos resíduos recicláveis serão revertidos em benefícios para a gestão da coleta 

seletiva e educação ambiental. 

 

Local de Entrega Voluntária – LEVs 

 
Como forma de cumprir com os objetivos e metas impostas pela legislação 

e pelo próprio Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, propõe-

se a criação de LEVs. Estes locais terão por finalidade receberem os resíduos de 

pequeno porte destinados a reciclagem e resíduos eletroeletrônicos. Deverão ficar 

em pontos estratégicos para que a população tenha acesso rápido. 

O modelo proposto pode ser visualizado na imagem a seguir. 
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IMAGEM 16: Modelo de LEV – Local de Entrega Voluntária. 

 

Ecoponto interligado ao Ponto de Entrega Voluntária de Materiais 

 

No sentido de apoiar o Programa de Coleta Seletiva e disciplinar a 

população quanto ao descarte de resíduos volumosos que comprometem a 

paisagem urbana e causam impactos diversos, propõe-se a criação de 2 (dois) 

PEVs, sendo 1 (um) simplificado e 1 (um) central juntamente com a área do aterro 

sanitário. 

A implantação de espaços públicos para recebimento desses materiais tem 

como o objetivo não só o manejo integrado, mas também o disciplinamento da 

população quanto ao descarte desses resíduos. Esses espaços devem funcionar 

como apoio ao programa de coleta seletiva servindo como base para acondicionar 

os resíduos secos para posterior destinação final. 

O manejo de diversos resíduos em um mesmo espaço público (resíduos de 

construção civil, materiais recicláveis, resíduos volumosos e especiais) possibilita 

maior eficiência na operação e manutenção dessas instalações e contribui para 
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uma melhor logística em comparação a outros tipos de sistemas que funcionam de 

forma não integrada. 

A instalação proposta para o município de Vazante baseia-se nas normas 

ABNT, mais especificamente na NBR 15.112 (2004), que trata de Pontos de 

Entrega de Materiais. Na perspectiva do manejo integrado de resíduos, esses 

Pontos de Entrega são áreas de transbordo e triagem de pequeno porte, destinadas 

a entrega voluntária de resíduos específicos e, para tanto, devem prever locais 

diferenciados para o armazenamento temporário dos resíduos recebidos. 

Na Imagem 17 é possível visualizar a maquete proposta para o Ponto de 

Entrega de Materiais para o município de Vazante: 

 

 

Esses Pontos de Entrega devem ser implantados em locais previamente 

definidos com base em critérios técnicos, atendendo as legislações de uso e 

ocupação do solo e as demandas nas diversas regiões. 

Com o Sistema de Manejo, Minimização e Valorização de Resíduos, 

composto pelo Programa de Coleta Seletiva, LEVs e os PEVs, tem-se o manejo 

integrado dos resíduos com o maior aproveitamento possível dos diferentes tipos 

de resíduos, com possibilidade de recuperação e valorização dos materiais, 
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conforme as Políticas Nacionais de Resíduos e Saneamento Básico (Leis nº 

12.305/2010 e 11.445/2007). 

 

Aterro Sanitário 

 

O local onde são dispostos os RSU não pode ser mais compreendido como 

sendo uma etapa de “final de tubo”, pois pela Lei nº 12.305/10, que estabelece 

diretrizes para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a disposição irregular dos 

resíduos poderá trazer penalidades criminais aos responsáveis pela sua gestão. 

A ação a ser desenvolvida em caráter emergencial, versa sobre a 

necessidade de o município licenciar, projetar e construir novo aterro sanitário 

municipal individual ou em consórcio. Para garantir a sustentabilidade financeira da 

gestão e manejo dos RSU no município, este deverá viabilizar a alternativa de 

menor custo, ou seja, a escolha e definição de uma área para o licenciamento, 

planejamento e construção de um aterro sanitário próximo à sede do município, 

mas não na área urbana. Tal empreendimento, somente poderá ser patrocinado 

com recursos federais se for realizado a partir da gestão associada através do 

consórcio público ou que comprovem a necessidade de um aterro sanitário 

individual. 

Na elaboração de projetos de aterros sanitários é recomendado 

desenvolver projetos complementares como abaixo citados:  

 Projeto de infraestrutura de acesso e circulação;  

 Projeto geométrico de conformação das células de lixo, com respectivos 

sistemas de drenagem de biogás, percolados e águas superficiais;  

 Projeto de áreas de descarte de solo excedente;  

 Projeto de operação diária/mensal do aterro sanitário, definindo-se 

coberturas temporárias e definitivas nas células acabadas;  

 Definição do tratamento superficial da cobertura do aterro, adequado ao 

destino final da área;  
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 Projeto do tanque de armazenamento de percolados e sistemas de 

tratamento associados;  

 Projeto de recuperação e/ou queima de biogás;  

 Projeto de monitorização geotécnica e ambiental, incluindo piezometria, 

poços de amostragem, inclinômetros, marcos superficiais e controle de 

vazão do percolado;  

 Projeto de obras complementares, incluindo edificações (escritório, 

refeitório, vestiário, etc.), balança, cercas, defensas e guaritas.  

 

Critérios para priorização das áreas para instalação de aterro sanitário (fase de pré-
seleção de áreas) 

 

A Tabela 16 abaixo apresenta alguns itens que definem e auxiliam na 

escolha das áreas para a localização e implantação de aterros sanitários. 
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Metas de Minimização de Resíduos para o Município de Vazante 

 
Para atingir as diretrizes impostas pela Lei nº 12.305/2010 e Lei nº 

11.445/2007, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

apresenta as metas de curto, médio e longo prazo (4, 8 e 20 anos, respectivamente) 

para a minimização de resíduos, considerando os programas de recuperação de 

materiais e o tratamento da fração orgânica dos resíduos. 

Ressalta-se que a recuperação de materiais será realizada por meio de 2 

frentes: primeiramente pelo Programa de Coleta Seletiva e, em um segundo 

momento, pela triagem no Sistema de Processamento e Aproveitamento de 

Resíduos (SPAR). 

As metas para recuperação de materiais por meio do Programa de Coleta 

Seletiva, no período que compreende entre 2014 e 2016 (Curto Prazo), iniciam-se 

com 3% do total da massa de resíduos gerados (em 2013) alcançando 6% em 2016. 

A partir de 2017, as metas alcançam níveis de 10% de recuperação, índice a ser a 

atingido pelo programa no município a médio e longo prazo (Tabela 17). 

 
Ano 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 3% 4% 6% 8% 10% 

TABELA 17. Metas de recuperação de materiais no período de 2013 a 2016 para o Programa de Coleta 

Seletiva. 

 

Considerando o potencial de triagem e separação do SPAR, são propostos 

índices de recuperação em torno de 10% do total de resíduos processados, já no 

início de operação do sistema. Essas metas representam uma recuperação de 

resíduos acumulado de 4.450,78 toneladas para médio prazo (8 anos) e 22.795,34 

toneladas para longo prazo (20 anos), utilizando a recuperação de 10%, mas o 

objetivo final do PMGIRS é 40% do total de resíduos gerados, obtendo assim uma 

minimização de resíduos recuperados de 70.175,43 toneladas para longo prazo 

(2033). 
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Considerando a fração orgânica dos resíduos que será processada na 

triagem da SPAR, estima-se que 35% da massa seja enviada aos processos de 

tratamento (biodigestão e compostagem). Posteriormente a passagem por esses 

processos, espera-se uma redução de massa da fração orgânica em torno de 50%, 

devido aos processos de decomposição.  

Na Tabela 18 é possível verificar as metas e projeção de recuperação de 

materiais a partir da massa de resíduos coletada (ano). 
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  Ano Massa de 
resíduos 
coletado 
(t/ano) 

Metas 
recuperação de 
materiais coleta 

seletiva (%) 

Projeção de 
Materiais 

Recuperados 
Coleta Seletiva 

Metas de 
Recuperação 
de materiais 

SPAR-URE (%) 

Projeção de 
Materiais 

recuperados 
SPAR-URE 

Projeção 
total de 

materiais 
recuperados 

(t/ano) 

Projeção total 
de materiais 
recuperados 

acumulados (t) 

Meta 
redução de 

massa 
fração 

orgânica (%) 

Projeção 
total de 

tratamento 
da fração 

orgânica (t) 

Projeção 
total de 

minimização 
de resíduos 

Projeção total 
de 

minimização 
de resíduos (t) 

C
U

R
TO

  
P

R
A

ZO
 

2013 6.846,87 3 205,41 0 0 205,41 205,41 0 0 205,41 205,41 
2014 7.211,73 4 216,35 0 0 216,35 421,76 0 0 216,35 421,76 
2015 7.596,14 6 227,88 0 0 227,88 444,23 0 0 227,88 649,64 

2016 8.001,15 8 240,03 10 800,11 1.040,15 1.268,03 17,5 1.400,20 2.440,35 3.089,99 
2017 8.427,86 10 252,84 10 842,79 1.095,62 2.135,77 17,5 1.474,88 2.570,50 5.660,49 

M
ÉD

IO
  

P
R

A
ZO

 

2018 8.877,46 10 266,32 10 887,75 1.154,07 2.249,69 17,5 1.553,55 2.707,62 8.368,11 

2019 9.351,16 10 280,53 10 935,12 1.215,65 2.369,72 17,5 1.636,45 2.852,10 11.220,22 

2020 9.850,27 10 295,51 10 985,03 1.280,54 2.496,19 17,5 1.723,80 3.004,33 14.224,55 

2021 10.376,16 10 311,28 10 1.037,62 1.348,90 2.629,44 17,5 1.815,83 3.164,73 17.389,28 

LO
N

G
O

 
 P

R
A

ZO
 

2022 11.955,20 10 358,66 10 1.195,52 1.554,18 2.903,08 17,5 2.092,16 3.646,34 21.035,61 

2023 12.595,47 10 377,86 10 1.259,55 1.637,41 3.191,59 17,5 2.204,21 3.841,62 24.877,23 

2024 13.270,19 10 398,11 10 1.327,02 1.725,12 3.362,54 17,5 2.322,28 4.047,41 28.924,64 
2025 13.981,21 10 419,44 10 1.398,12 1.817,56 3.542,68 17,5 2.446,71 4.264,27 33.188,91 
2026 14.730,51 10 441,92 10 1.473,05 1.914,97 3.732,52 17,5 2.577,84 4.492,81 37.681,72 
2027 15.520,15 10 465,60 10 1.552,02 2.017,62 3.932,59 17,5 2.716,03 4.733,65 42.415,36 
2028 16.352,31 10 490,57 10 1.635,23 2.125,80 4.143,42 17,5 2.861,65 4.987,45 47.402,82 

2029 17.229,29 10 516,88 10 1.722,93 2.239,81 4.365,61 17,5 3.015,13 5.254,93 52.657,75 

2030 18.153,51 10 544,61 10 1.815,35 2.359,96 4.599,76 17,5 3.176,86 5.536,82 58.194,57 
2031 19.127,52 10 573,83 10 1.912,75 2.486,58 4.846,53 17,5 3.347,32 5.833,89 64.028,46 
2032 20.154,02 10 604,62 10 2.015,40 2.620,02 5.106,60 17,5 3.526,95 6.146,98 70.175,44 
2033 21.235,86 10 637,08 10 2.123,59 2.760,66 5.380,68 17,5 3.716,27 6.476,94 76.652,37 
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Verifica-se que os programas de minimização de resíduos, considerando tanto a 

recuperação de materiais por meio do Programa de Coleta Seletiva e triagem no 

SPAR quanto o tratamento da fração orgânica dos resíduos, corresponde a valores 

acumulados em torno de 22.795,34 toneladas em 20 anos. 

 

Período Redução de Massa com programas de minimização 

(em toneladas) 

Curto Prazo (4 anos) 3.089,98 

Médio Prazo (8 anos) 14.224,54 

Longo Prazo (20 anos) 70.175,43 

TABELA 19. Minimização de resíduos. 
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Programas e Ações para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 
 

Considerando os princípios Econômicos, Ambientais e Sociais que 

norteiam o Plano Municipal de Vazante, são apresentados na Tabela 20 a 23 os 

programas, ações e indicadores para o sistema de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

 

TABELA 20. Ações e programas para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
do município de Vazante, dividido entre os períodos emergencial e de curto, médio e longo 

prazo. 
AÇÕES/PROGRAMAS METAS/INDICADORES 

Período Emergencial 
Reestruturação do sistema de limpeza urbana – 1ª 
etapa 

Indicador: Cumprimento das ações previstas 

Estruturação do Programa de Coleta Seletiva Indicador: Elaboração do Programa de Coleta 
Seletiva. 

Catadores de Materiais Recicláveis Meta: Cadastrar e verificar condições sociais das 
famílias 

Período Curto Prazo 
Reestruturação do sistema de limpeza urbana – 2ª 
etapa 

Indicador: Cumprimento das ações previstas 

Ampliação do Programa de Coleta Seletiva Meta: Alcançar 10% de recuperação de materiais 
recicláveis com o Programa de Coleta Seletiva. 

Catadores de Materiais Recicláveis Meta: Orientar na criação de associação ou 
cooperativas e realizar capacitação técnica. 

Programa de Comunicação Social e de Educação 
Ambiental com elaboração de programa permanente, 
continuado e estruturado em todas as políticas 
públicas. 

Indicador: Cumprimento das ações previstas 

Implantação do SPAR  Indicador: Licenciamento ambiental, licitação e obras 
e início de operação 

Período Médio e Longo Prazo 
Melhoria e qualificação dos sistemas de limpeza urbana Indicador: Cumprimento das ações previstas e metas 

de melhorias 
Programa de minimização e valorização de resíduos Indicador: Minimização de resíduos 

 

Para avaliação do cumprimento do Plano e efetividade dos programas 

segue abaixo tabela geral com programas, ações e indicadores para 

acompanhamento da implementação do PMGIRS. A verificação do cumprimento 
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poderá ser realizada pela análise conceitual: TA (totalmente atendida), PA 

(parcialmente atendida) e NA (não atendida) (Tabela 20).  
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TABELA 21. Programas, ações e indicadores de acompanhamento de efetividade do PMGIRS para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
no município de Vazante (Período Emergencial). 

 

 

  

Programas Ações Indicadores para Acompanhamento da Implementação do PMGIRS 
Referência Conceituação/Situação 

Modernização do sistema de 
limpeza urbana 

Elaboração do programa de RCC 
 

Melhoria da qualidade dos serviços e 
adequação à políticas estaduais e 
nacionais de resíduos sólidos 

TA 

Elaboração do programa de minimização – SPAR  
 

PA 

Ampliação e melhoria no sistema de varrição E 
LIMPEZA PÚBLICA 

NA 

Estruturação do Programa de Coleta 
Seletiva 

Estudo para implementação do programa 
 

Divulgação do programa de Coleta 
Seletiva 

 
Legalização do programa e ações 

TA 

Aquisição e adequação de equipamentos na 
Central 
 

PA 

Formalização das atividades  
 

NA 

Catadores de Materiais Recicláveis Cadastrar e verificar condições sociais das 
famílias 

Melhoria das condições sociais e de 
trabalho 

NA 
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TABELA 22. Programas, ações e indicadores de acompanhamento de efetividade do PMGIRS para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos no município de Vazante (Curto Prazo – Período de 2014 a 2016). 

 

  

Programas Ações Indicadores para Acompanhamento da Implementação do PMGIRS 
Modernização do 
sistema de limpeza 
urbana 

Referência Conceituação/Situação 
Elaboração do Regulamento de Limpeza Pública Melhorias na qualidade dos 

serviços e adequações às políticas 
estaduais e nacionais de resíduos 
sólidos 

NA 
Reformulação de abrangência e logística dos atuais serviços TA 

Implantação dos equipamentos de minimização e qualificação dos 
serviços: implantação de PEVs e LEVs  
 
Implantação de novo sistema de controle e comunicação com a 
população 
 
Implantação do programa municipal de manejo e reaproveitamento 
de resíduos da construção civil (RCC) 
 

PA 

Implantação de sistemas de cadastro de grandes geradores e 
resíduos especiais gerados no município 
 
Implantação do PGRSS nos estabelecimentos de saúde e 
aperfeiçoamento do sistema de cadastro e controle/fiscalização de 
geradores 
 

NA 

Revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e programas 
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Programas Ações Indicadores para Acompanhamento da Implementação do PMGIRS 
Referência Referência 

Ampliação do Programa de 
Coleta Seletiva com 10% de 
recolhimento de Materiais 

Implantação de novas Centrais Índices de recuperação alcançados 
 
 
 

Inclusão de novos catadores 

TA 

Incubação, treinamento e capacitação de catadores PA 

Implantação de novo sistema de logística e de coleta 
 

NA 

Implantação de sistema de gestão, controle e de acompanhamento 
do programa 
 

Programa de Comunicação 
Social e de Educação 
Ambiental com Elaboração de 
programa Permanente, 
continuado e estruturado em 
todas as políticas públicas 

Ações educativas e informativas em escolas e comunidades Ações e campanhas realizadas e adesão da 
população nos programas de minimização e 
coleta seletiva 

TA 
 

Capacitação de servidores e professores da rede pública para 
desenvolvimento de programas regulares e locais 
 

PA 

Elaboração de campanhas temáticas e específicas NA 
Implantação do SPAR  Elaboração de projeto básico e executivo Cumprimento das ações pretendidas TA 

Elaboração e aprovação de EIA-RIMA  PA 
Realização das obras 
 
Início de funcionamento do sistema 

 NA 
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TABELA 23. Programas, ações e indicadores de acompanhamento de efetividade do PMGIRS para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos no município de Vazante (Médio e Longo Prazo – Período de 2019 a 2033). 

 
Programas Ações Indicadores para Acompanhamento da Implementação do 

PMGIRS 
Referência Referência 

Melhoria e qualificação do 
sistema de limpeza urbana 

Renovação e modernização de equipamentos 
 

Melhorias na qualidade dos 
serviços e adequações às 

políticas estaduais e nacionais 
de resíduos sólidos 

TA 

Programa continuado de capacitação de 
profissionais da limpeza urbana 
 

PA 

Aprimoramento do sistema de controle e de gestão 
 
Aprimoramento do sistema de comunicação e 
controle social dos serviços 
 

NA 

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

Programas de minimização 
e valorização de resíduos 

Ampliação e qualificação do programa de coleta 
seletiva 
 

Metas de minimização 
atingidas e cumprimento das 

ações pretendidas 

TA 

Melhoria e qualificação do programa de educação 
ambiental 
 

PA 

Ampliação da operação do SPAR-  
 

NA 
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Fator relevante para a construção do Sistema Municipal de Informações de 

Resíduos Sólidos é o perfil comercial, industrial, de serviços e de saúde do 

Município, com importante participação de atividades potencialmente poluidoras 

que exigem severo esforço de monitoramento e controle ambientais, considerando 

inclusive a preservação da qualidade dos recursos hídricos da bacia hidrográfica a 

qual pertence o Município de Vazante. 

A instalação de um Sistema de Informação pode vir a contribuir para 

definição de uma agenda ambiental local ou regional se posteriormente for 

implantado um sistema regional para gestão de resíduos sólidos. 

Para fazer um controle das informações de resíduos sólidos gerados e em 

conformidade com o modelo de gestão proposto no município é necessário que 

seja concebido um sistema de informações que permita o acompanhamento 

permanente do setor. 

Um procedimento administrativo assegurará o efetivo monitoramento 

técnico e financeiro das atividades de manejo de resíduos. 

A estruturação de um Sistema de Informação Municipal de Resíduos 

Sólidos – SIMUR otimizará o processamento das informações e possibilitará o 

desenvolvimento de estatísticas do setor no município. 

É neste enquadramento que o SIMUR uniformizará o registro e acesso a 

dados sobre todos os tipos de resíduos gerados no âmbito municipal. Este sistema 

permitirá a interação entre a PMGIRS e os demais órgãos de meio ambiente, o 

tratamento dos dados e a otimização dos procedimentos e validação da informação, 

bem como a disponibilização ao público de informação atualizada sobre o setor. A 

responsabilidade para efetuar os registros no SIMUR estará a cargo dos 

operadores dos serviços. 

A estruturação de um modelo de banco de dados tem a finalidade de 

desenvolver uma ferramenta de auxílio à gestão e ao gerenciamento dos serviços 

de limpeza pública. 
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OBJETIVO GERAL – SIMUR  
 

O processo de modernização da gestão de resíduos sólidos do município 

de Vazante se dá através do PMGIRS, sendo necessário a criação e implantação 

do Sistema de Informação Municipal de Resíduos – SIMUR, amigável aos 

relacionamentos locais e regionais, de modo a democratizar as informações 

ambientais produzidas na cidade, além de estabelecer indicadores para 

monitoramento e fiscalização do manejo dos Resíduos. 

A implantação do sistema trará benefícios à Vazante e região, ao construir 

um diálogo entre sistemas de dados inteligentes e propiciar que se potencialize o 

papel de Autoridade Ambiental do gestor público. 

O SIMUR de Vazante será um instrumento prioritário na agenda dos 

problemas ambientais locais, conectando-se ao sistema nacional e estadual, assim 

juntos com os demais entes da federação se procurará encontrar soluções em 

conjunto. Mesmo hoje não existindo estes sistemas em nível Federal e Estadual, 

Vazante terá como mostrar a situação real quando solicitado por qualquer 

instituição.  

Os dados serão disponibilizados pelo sistema, podendo ser acessado pelo 

Governo Federal, Estadual, Ministério Público e demais órgãos fiscalizadores. 

Cada informação individual das empresas locais somente será acessada através 

de login e senha, sendo que serão exclusivas e sigilosas as informações de cada 

fonte produtora. 

Esta ferramenta de transmissão de dados pode vir a contribuir para 

definição de uma pauta ambiental local e até mesmo regional, na questão dos 

resíduos que hoje passa a ser o foco principal na qualidade de vida, fazendo com 

isso que os municípios brasileiros passem por um estágio de maioridade nessa 

questão. 

O SIMUR de Vazante, além de cumprir uma exigência da Lei nº 

12.305/2010 servirá de ferramenta de banco de dados, poderá induzir outros 

projetos ambientais de interesse local, regional e estadual. A experiência de 
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Vazante e o empenho em tornar o processo transparente poderão ajudar a 

influenciar posturas por intermédio do seu acervo de práticas e procedimentos na 

gestão de resíduos sólidos a ser implantada durante o PMGIRS, como um novo 

paradigma de qualidade para que outros municípios avancem nas suas políticas 

ambientais e de resíduos. 

 

AÇÕES DO SISTEMA 
 

O SIMUR será um sistema articulado com a Prefeitura e Secretaria 

Municipal de Obras, com base de dados do Departamento de Informática da 

Prefeitura de Vazante, a qual disponibilizará no site da prefeitura, um portal com o 

sistema. 

O Sistema de Informação disponibilizará acesso à população para 

acompanhar as iniciativas da administração pública, checar repasses de recursos 

e programas do município, além de um espaço para sugestões e reclamações. A 

população não terá acesso as informações sigilosas dos geradores de resíduos do 

município. 

O SIMUR de Vazante suprirá o Sistema Nacional de Informações de 

Resíduos – SINIR, o instrumento responsável pelas informações sobre a Gestão 

dos Resíduos Sólidos. Articulando com o Sistema Nacional de Informações sobre 

Meio Ambiente – SINIMA, o instrumento responsável pela gestão da informação no 

âmbito do SISNAMA, visando assim o diálogo entre os três entes federativos no 

âmbito da gestão ambiental compartilhada, coerente com os três eixos 

estruturantes da política nacional de resíduos: 

 Desenvolvimento de ferramentas de acesso à informação; 

 Integração com a Secretaria Municipal de Obras, responsável pela gestão 

da Política Municipal de Resíduos Sólidos, com instrumentos de controle e 

fiscalização; 

 Integração de bancos de dados e sistemas de informação; 
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 Fortalecimento do processo de produção, sistematização e análise de 

estatísticas e indicadores com as atribuições do MMA. 

 

CONTEÚDO MÍNIMO DO SIMUR 
 

A informações do SIMUR será uma ferramenta municipal de acesso público 

e deverá conter dados ambientais de todo o município, será alimentado pela 

Prefeitura Municipal de Vazante através da Secretaria Municipal competente 

possibilitando o cruzamento de informações relativas à gestão municipal e gerando 

indicadores de qualidade importantes para todos os itens levantados. 

Como parte essencial deste Sistema, leva-se em consideração o Plano de 

Habitação; uso e parcelamento do solo e o código de meio ambiente, que deve 

representar o seguinte conteúdo mínimo no referido instrumento de trabalho: 

 Cadastro de transportadores de todas as tipologias de resíduos; 

 Cadastro de receptores de todas as tipologias de resíduos sólidos; 

 Cadastro dos grandes geradores de todas as tipologias de resíduos sólidos; 

 Cadastro de distribuidores de resíduos sólidos; 

 Código de rastreamento de veículos por meio de dispositivo eletrônicos, 

quando houver; 

 Histórico de imagens de satélite do município; 

 Relatórios mensais dos transportadores, receptores e distribuidores de 

resíduos sólidos; 

 Localização e fluxos dos PEVs; 

 Localização e fluxos dos LEVs; 

 Localização e fluxos das Áreas de Transbordo e Triagem; 

 Localização e fluxo do Galpão de Triagem; 

 Localização e fluxos das recicladoras; 

 Localização e fluxo da Central de Triagem de Resíduos Orgânicos – 

Compostagem; 

 Localização e fluxos das Associações e Cooperativas de Catadores; 
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 Identificação dos catadores; 

 Identificação dos empreendimentos geradores de resíduos; 

 Quantidades de resíduos gerados pelos empreendimentos; 

 Planos de Gerenciamento dos empreendimentos geradores de resíduos; 

 Quantidades de resíduos encaminhados ao Aterro Sanitário; 

 Quantidades de resíduos encaminhados ao incinerador; 

 Listagem de agentes em situação irregular; 

 Autuações dos fiscais; 

 Sugestões e Reclamações da população; 

 Itinerários e frequências das coletas porta a porta; 

 Ocorrências da limpeza corretiva; 

 Dados das logísticas reversas aplicadas no município. 
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AÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Para o regramento das atividades ligadas ao manejo dos resíduos sólidos 

e a limpeza de Vazante o modelo sugerido é um Regulamento Municipal de 

Limpeza Urbana: que contém medidas em matéria de higiene, limpeza, segurança 

e costumes públicos relacionados aos resíduos sólidos, bem como sua segregação, 

acondicionamento, disposição para coleta, transporte e destinação final, dando 

suporte legal a responsabilidade compartilhada e a logística reversa na geração 

dos resíduos sólidos em Vazante, conforme Art. 7º da Lei nº 11.445/2007: 

 

A. Ajustes na Legislação – Conteúdo Mínimo 

 

1. Elaborar Regulamento de Limpeza Urbana. 

 

2. Operacionais 

 Tornar obrigatório o registro de todos os dados dos Serviços Públicos de 

Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos, no Sistema Municipal de 

Informações. 

 Elaborar Plano regular de podas de parques, pontos turísticos e jardins e 

arborização urbana; 

 Criar norma municipal para reger os procedimentos de manejo de óleos 

comestíveis. 

 

3. Posturas 

 Estabelecer, para pequenos geradores, regramento e penalidades para 

horários, acondicionamento, dias e locais para disposição para coleta e 

entrega voluntária, de acordo com a responsabilidade compartilhada e a 

logística reversa de todas as tipologias de resíduos, em conformidade com 

a Operação dos Serviços Públicos de Limpeza e Manejo de resíduos sólidos. 
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 Estabelecer, para grande geradores, regramento e penalidades para 

horários, acondicionamento, dias e locais para o manejo dos resíduos 

sólidos gerados, de acordo com a responsabilidade compartilhada, logística 

reversa, Plano de Gerenciamento e Acordos Setoriais. 

 Exigência de informação sobre a rede de LEVs, localização, transporte e 

receptores dos materiais recicláveis. 

 Exigência de informação sobre os PEVs, transportadores e receptores, nos 

distribuidores de materiais e produtos para construção. 

 Elaborar “Procedimentos para Mobilidade de Cargas Perigosas no 

Município”, considerando o circuito de logradouros permitidos para 

circulação, normas para locais de estacionamento de curta e longa duração, 

exigência de certificado de capacitação do condutor etc. 

 Estabelecer capítulo específico para as Feiras Livres no ajuste da legislação. 

 

4. Diretrizes de Manejo 

 Estabelecer padrões de qualidade para todos os Serviços Públicos de 

Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos. 

 Estabelecer procedimentos de controle e fiscalização regulares para ações 

corretivas e penalidades cabíveis. 

 Tornar obrigatório o pagamento de taxa de varrição para realização de 

grandes eventos, em locais públicos ou privados, que gerem grande 

circulação de pessoas (show, grandes eventos esportivos etc.). 

 Tornar obrigatória a disponibilização dos dados do Sistema Municipal de 

Informações de Resíduos Sólidos, para os cidadãos usuários dos Serviços 

Públicos, com exceção dos dados sigilosos e confidenciais dos 

empreendedores do município. 

 Caracterização dos grandes geradores de resíduos e definição dos limites 

de coleta para estabelecimentos unitários e para condomínios comerciais e 

mistos. 
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 Exigência de apresentação por grandes geradores, transportadores e 

receptores, dos Relatórios Mensais de Controle, relativos à sua atuação. 

 Previsão dos serviços de coleta diferenciada de resíduos em grandes 

geradores. 

 Exigência de apresentação pelas recicladoras e receptores, dos Relatórios 

Mensais de Controle, relativos à sua atuação. 

 Exigência de apresentação pelas Associações e Cooperativas de Catadores 

de Materiais Recicláveis, dos Relatórios Mensais de Controle, relativos à sua 

atuação, contendo informações como: catadores, materiais coletados, 

materiais doados pela população, materiais provenientes dos Sistema de 

Coleta Seletiva, dos LEVs, dos PEVs e dos resíduos integrantes da Logística 

Reversa. 

 

5. Gestão 

 Na oportunidade da revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Vazante, apresentar Relatório com a situação das 

metas e objetivos alcançados e apresentação de proposta do Grupo de 

Trabalho, para novos rumos e diretrizes. 

 Para efeito de controle e monitoramento, tornar obrigatório o 

encaminhamento dos números de cadastros de controle federal dos Planos 

de Gerenciamento e procedimentos à eles correlatos, ao órgão municipal 

competente. 

 Editar e Regulamentar em Lei a Política Municipal de Educação Ambiental. 

 Regulamentação de incentivo às iniciativas em parceria. 

 Estabelecer em Lei modelo de regulação para os Serviços de Saneamento  

 Definir preço público para prestação destes serviços. 

 Definir mecanismos de recuperação dos custos das iniciativas a serem 

implementadas, em consonância com as diretrizes da legislação federal (Lei 

nº 11.445/2007 e Lei nº 12.305/2010), especialmente e principalmente no 
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tocante à Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares e à Taxa de 

Fiscalização de Atividades. 

 Identificar os proprietários de áreas abandonadas onde são depositados 

resíduos de forma irregular, notificando os proprietários e posteriormente se 

nenhuma atitude for tomada, aplicação de multas. 

 Criar, no âmbito da legislação municipal, ou em nível de consórcio e de 

acordo com o PMGIRS, Grupo de Trabalho Temático de Eletroeletrônicos – 

nos moldes dos GTTs do sistema de logística reversa no MMA – com a 

finalidade de se discutir estratégias, ações e soluções conjugadas de 

enfrentamento da obsolescência prematura desses bens e como ampliar seu 

ciclo na cidade. 

 Elaborar uma Lei Municipal para regrar a reciclagem de óleo de cozinha.  
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ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS 
 

Considerado como ponto estratégico pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, o tema correlato da Responsabilidade Compartilhada, o assunto da 

recuperação de custos de serviços de limpeza urbana traz uma dificuldade natural 

na sua abordagem, porém imprescindível para que haja sustentabilidade e avanços 

na aplicação do novo marco regulatório de trata este Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

O respeito pelo espaço público deverá ser um condutor de ações e também 

de debate, o papel do indivíduo, de cada cidadão, nas esferas tanto privada, 

pública, profissional, de lazer e de cultura. Todos esses aspectos serão relevantes 

para pautar a discussão sobre recuperação de custos. Da coleta, do tratamento, da 

disposição e, acima de tudo do comportamento de cada um. 

Diante desses cenários ficam evidentes os esforços e o sentido de que a 

Política Nacional trouxe em sua formulação visando reduzir a geração de resíduos 

sólidos; de implementar a responsabilidade compartilhada e de pautar o expediente 

da sustentabilidade econômico financeira para os serviços públicos de limpeza 

urbana. 

 

a. Objetivos Específicos – Ações Estratégicas 

 

 Implementar as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, visando a 

recuperação dos custos pelos serviços públicos prestados no manejo dos 

Resíduos Sólidos Urbanos – RSU.  

 Desonerar o Poder Público nas atividades de Manejo de Resíduos Sólidos, 

considerando a sustentabilidade econômica financeira dos serviços. 

 Valorizar a diretriz da responsabilidade compartilhada constante na PNRS 

(Lei nº 12.305/2010 e Decreto nº 7.404/2010) como meio de pautar o tema 

da recuperação de custos, conforme Art. 30. 
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 Onerar a atividade irregular e perigosa, outra forma de se desonerar o gestor 

público. 

 Continuar o processo de discussão na cidade sobre a temática dos resíduos 

sólidos, enfatizando as estratégias para recuperação de custos do setor 

público. 

 

b. Metas e Prazos 

 

1. 2014-2015: Promover o debate público sobre a questão, com a realização de 

oficinas/debates/audiências nos bairros e escolas/etc.; 

2. 2015-2016: Implementação das diretrizes e normas aprovadas nas 

oficinas/debates/audiências públicas nos bairros e escolas/etc., sobre 

responsabilidade compartilhada e recuperação de custos para o manejo dos 

resíduos sólidos no município. 

 

c. Agentes Envolvidos 

 

1. Prefeitura de Vazante: Secretaria Municipal de Obras, Secretaria de Meio 

Ambiente e Secretaria da Assistência Social; 

2. Sociedade Civil Organizada; 

3. Entidades representativas das diversas atividades econômicas no Município; 

4. Câmara de Vereadores; 

 

d. Instrumentos de Gestão 

 

1. Legais (normas e procedimentos) 

 

 Definir em Lei municipal o conceito de quem é pequeno e grande gerador. 

Quando notificado pelo município para o preenchimento do Relatório de 
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Geração de Resíduos Sólidos, os empreendimentos serão classificados de 

acordo com a geração; 

 Decreto Federal nº 7.217 de 2010 (regulamenta a Lei nº 11.445/2007, que 

estabelece as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mesmo decreto, no Art. 46, estão descritas diretrizes a serem observas para 

instituição de preços públicos considerando subsídios e garantia de acesso aos 

serviços aos cidadãos e comunidade de baixa renda. 

 

2. Mecanismos de Financiamento da Política 

Estabelecer um Fundo Municipal de Resíduos/Lixo que receba os recursos 

provenientes de: 

 Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final, referem-se exclusivamente 

aos serviços divisíveis – passíveis de serem cobrados dos geradores;  

 Do processo de intensificação da fiscalização dos depósitos clandestinos de 

resíduos, com punição onerosa dos proprietários; 

 Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição, referente aos Resíduos de 

Serviços de Saúde – RSS passíveis de serem cobrados dos geradores quando 

prestado pela prefeitura; 

 Possíveis projetos com Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL 

produzidos em Vazante, para efeito de negociação de créditos de carbono; 

CAPÍTULO VI 
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 
Art. 45. Os serviços públicos de saneamento básico terão a 
sustentabilidade econômico financeira assegurada, sempre 
que possível, mediante remuneração que permita recuperação 
de custos dos serviços prestados em regime de eficiência: 
II – de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: 
taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade 
com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades; 
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 Do processo de intensificação da fiscalização das deposições irregulares de 

cargas inertes ou perigosas, com punição onerosa dos responsáveis. 

 

FORMAS DE COBRANÇA 

 

Proposta de Mecanismos para Remuneração dos Serviços de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos 

 

A definição de uma proposta para o cálculo da Taxa ou Tarifa de Coleta, 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos tem como base o princípio legal 

de que a mesma deve ser aplicada aos usuários dos serviços para a remuneração 

dos custos dos mesmos. Para tanto, deve-se identificar todos os serviços, inclusive 

nas ações voltadas para o planejamento, a regulação e a fiscalização, relacionados 

com a coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos e apropriar os seus 

custos correspondentes. 

É proposto uma metodologia para cálculo de taxa ou tarifa de coleta, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos (TCDRS) baseando-se em índices 

e parâmetros próprios e que levam em consideração o nível de renda da população 

da área atendida, as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser 

neles edificadas e o peso ou volume médio coletado por habitante ou domicílio, 

conforme equação abaixo: 

 

 

Equação: Cálculo da taxa ou tarifa de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
Fonte: IBAM, 2010 

 

Onde: 

R = nível de renda 

C = caracterização dos lotes e uso da área 

V = peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio 

TCDRS = R*C*V*A* 



 
 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VAZANTE 
Beehive Consultoria Ambiental   

AMNOR- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas 
Prefeitura Municipal de Vazante-MG 

 
 

103 
 

P l a N O R e s  

A = fator de ajuste 

  

Fator Nível de Renda (R) 

 
O componente nível da renda incorporado na equação do cálculo da 

TCDRS leva em consideração a renda per capita familiar por domicílio, sugerindo-

se um valor base para a cobrança. Este valor base corresponde ao volume total de 

resíduos sólidos gerados dividido pelo número de unidades geradoras. A Tabela 24 

abaixo apresenta uma proposta de índices de variação entre os grupos de 

rendimento separados pelo salário mínimo. 

Grupos de rendimentos  
(salário mínimo) 

Valor 

Até 1 salário Base 

De 1 a 2 salários Base + 10% 

De 2 a 3 salários Base + 20% 

De 3 a 4 salários Base + 30% 

De 4 a 5 salários Base + 40% 

Acima de 5 salários Base + 50% 

TABELA 24: Grupos por faixa de rendimento para aplicação da taxa. 

 

Fator Caracterização dos Lotes e Uso da Área (C) 

 
A caracterização dos lotes e áreas geradoras de resíduos sólidos poderá 

ser dividida em quatro categorias: residencial, comercial/serviços, industrial e 

pública.  

A categoria residencial representa todas as unidades geradoras que se 

destinam à moradia das famílias (unifamiliar ou multifamiliar). A categoria 

comercial/serviços, por sua vez, enquadra todas as unidades que vendem produtos 

ou prestam serviços à sociedade. A categoria industrial constitui-se das unidades 

geradoras que realizam atividades de transformação e produção de bens, e a 
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categoria pública se aplica a organizações governamentais e filantrópicas ou de 

utilidade pública.  

Para cada categoria sugere-se, como se observa na Tabela 25, um valor 

fixo de cobrança (base), o mesmo utilizado para o fator Nível de Renda. O índice 

de variação entre a categoria residencial e as demais foi fixado em 20%. 

 

Categoria Valor 

Residencial Base 

Comercial / Serviços Base + 20% 

Industrial Base + 20% 

Pública Base + 20% 

TABELA 25: Caracterização dos lotes e uso da área para aplicação da taxa. 

 

Fator Peso ou Volume Médio Coletado por Habitante ou por Domicílio (V) 

 

O terceiro fator considerado na metodologia proposta para o cálculo da taxa ou 

tarifa é o que se relaciona ao volume médio de resíduos produzido por domicílio. Para 

definição deste volume, poderá ser utilizada a estimativa da geração média dos munícipes 

em Vazante (aproximadamente 0,879 Kg/dia) ou a efetiva medição da geração de resíduos, 

residência por residência.  

Definido o volume de geração residual por domicílio pode-se multiplicar a 

quantidade de ocupantes pelo valor médio per capita de geração de resíduos. A Tabela 26 

exemplifica a situação para uma geração média de 0,879 Kg/hab/dia, onde Σ é igual à 

soma de ocupantes de um domicílio: 

 

Número de Ocupantes por Residência Índice 

1 1*0,879 

2 2*0,879 

3 3*0,879 

 *0,879 

TABELA 26: Fator de geração residual para aplicação da taxa. 
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Fator de Ajuste (A) 

 

O fator de ajuste será igual a 1 sempre que não se considerar algum tipo 

de ajuste a se fazer no cálculo da taxa ou tarifa. Poderá variar, no entanto, em 

função da aplicação de ajustes como, por exemplo, em decorrência de concessão 

dos subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa 

renda, observados os critérios definidos em leis próprias do Município. 

De acordo com as diretrizes da Lei nº 11.445/2007, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, a política de subsídios pode associar dois 

mecanismos: (i) tipo de beneficiário (direito/usuário ou indireto/prestador); (ii) 

origem dos recursos (orçamentários ou por subsídio cruzado interno). 

A Lei nº 11.445/2007, que instituiu a Política de Saneamento Básico no 

Brasil, trouxe diretrizes importantes e subsídios para associar dois mecanismos: (i) 

tipo de beneficiário (direto/usuário ou indireto/prestador); (ii) origem dos recursos 

(orçamentários ou por subsídio cruzado interno). 

 

Proposta de taxa ou tarifa por tipo de resíduos 

 

No diagnóstico da geração de resíduos do Município de Vazante foi 

verificado a presença de: resíduos sólidos domiciliares (RSD), resíduos de serviços 

de saúde (RSS), resíduos da construção e demolição (RCD), resíduos de grandes 

geradores (RGG) e resíduos sólidos do sistema de logística reversa (RLR) -, este 

Plano propõe a utilização de dois tipos de metodologia para o cálculo tarifário: 

 Para definição do valor da taxa de coleta, tratamento e disposição final de 

(RSD), a proposta é voltada para aplicação da metodologia que considera 

os aspectos da Lei nº 11.445/2007, que estabelece como diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, peso ou volume médio, renda da população e 

características do lote; e 

 Para a definição do valor da tarifa de coleta, tratamento e disposição final de 

RSI, RSS, RCD, RGG e RLR, a proposta é para que se aplique a 



 
 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VAZANTE 
Beehive Consultoria Ambiental   

AMNOR- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas 
Prefeitura Municipal de Vazante-MG 

 
 

106 
 

P l a N O R e s  

metodologia que considere o volume real e individual de produção de 

resíduos. 

 Para definição do valor da tarifa de serviço para os resíduos do sistema de 

logística reversa – RSLR, a proposta é que se aplique a metodologia que 

considere o volume real e de cada tipo de resíduos. 

 

Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD 

 

Considerando a representatividade do RSD no total do volume de resíduos, 

bem como a dificuldade envolvida na medição da produção individual deste tipo de 

resíduo, propõe-se, objetivamente, que seja aplicada a fórmula expressa na 

metodologia desenvolvida pelo IBAM: 

 

 

Calculando-se o valor da TCDRS para cada domicílio e somando-se os 

mesmos, obtém-se o total da TCDRS calculada no período. O peso domiciliar 

(participação do domicílio neste total) será então obtido dividindo-se a TCDRS para 

cada domicílio pelo total da TCDRS calculada no período. 

Tendo-se o valor total das despesas anuais com os serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares, determina-se o 

valor a ser cobrado de cada domicílio, multiplicando o peso domiciliar pelo total 

apurado das despesas. 

 

Resíduos sólidos industriais (RSI), resíduos de serviços de saúde (RSS), resíduos da 
construção e demolição (RCD) e resíduos de grandes geradores (RGG). 

 

Considerando que o volume destes tipos de resíduos é 

representativamente menor, bem como a existência de condições para realizar 

medições que se justificam pela relação custo/benefício da operação, propõe-se 

TCDRS = R(base, base+%) x C(base, base+20%) x V(x0,92) x A (1 a ) 
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que para estes tipos de resíduos seja aplicada a metodologia que considera o 

volume real de resíduos produzidos em cada um dos geradores. Tal metodologia 

pode representar um potencial de conservação ambiental, pois incentiva a prática 

da reciclagem e reduz a quantidade de lixo gerado. 

Porém, para que haja aplicabilidade da metodologia proposta, é necessário 

que se tenha um sistema de controle de custos já elaborado e implantado. 

Tendo-se o valor total dos custos anuais com serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde – RSS, dos 

resíduos da construção – RCD, bem como os originários das atividades industriais, 

se determina o valor a ser cobrado de cada gerador, multiplicando o potencial de 

geração de resíduos pelo custo unitário apurado, no sistema de custos. 

A fórmula a ser aplicada é comum para todos estes tipos de resíduos: 

 

 

 

Onde: 

Peso ou Volume = medida do total de resíduos produzido por gerador (kg ou m³); 

A = índice de progressividade que varia de acordo com o volume ou peso de 

resíduo gerado e implica a alteração do valor a ser cobrado em cada faixa de 

produção de resíduo. Ressalta-se que o estabelecimento de faixas de produção de 

resíduo deve ser objeto de análise dos geradores municipais. 

 

TABELA 27 – Índice de progressividade 

Faixa A 

Até “x” (m³ ou kg) 1 

Maior que “x” e menor que “y” (m³ ou kg) 1,1 

Maior que “y” e menor que “z” (m³ ou kg) 1,2 

Maior que “z” (m³ ou kg) 1,3 

 

TARIFA = (peso ou volume *A) * custo unitário 
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O índice de progressividade (A) será aplicado de acordo com as categorias 

de geradores, definidas por faixas de volumes ou pesos de resíduos produzidos. O 

estabelecimento deste tipo de medida visa incentivar práticas que induzam à 

minimização da geração de resíduos e, consequentemente, contribuam para a 

mitigação de impactos negativos ao meio ambiente. As diretrizes para adoção deste 

tipo de medida estão previstas no Art. 29 (inciso IV) e no Art. 30 (incido III) da Lei 

nº 11.445/2007. 

Custo unitário = valor total dos custos anuais com serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos dividido pelo volume total de resíduos 

gerado. 

 

Resíduos do Sistema de Logística Reversa – RSLR 

 

A Lei nº 12.305/2010 conceitua logística reversa “como um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinação ambientalmente adequada” (art. 3º, XII). 

O sistema de logística reversa visa levar o rejeito à fonte de sua produção 

ou à cadeia de comercialização, com a finalidade específica de que haja de que 

haja seu reaproveitamento. Esse sistema é um procedimento que enseja a 

aplicação da responsabilidade “pós-consumo”. 

O sistema da logística reversa representa a aplicação do princípio poluidor-

pagador (art. 6º, II da Lei 12.305/2010 e art. 4º, VII, da Lei 6.938/1981 – Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente). 
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Impedimento de o serviço público operar gratuitamente o sistema de logística reversa 

 

O retorno dos produtos, após o uso pelo consumidor, deve ser feito de 

forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos (art. 33, caput). Se esse serviço público, “por acordo setorial ou 

termo de compromisso”, encarregar-se das obrigações dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, deverá haver remuneração (art. 33, § 

7º). Gratuitamente, o serviço público ou a concessionária do mesmo serviço não 

poderá fazer essas operações inseridas no sistema da logística reversa. 

Neste sentido e cumprindo a Lei nº 12.305/2010 é necessário incluir os 

custos dos resíduos do sistema de logística reversa. 

Considerando que o volume destes tipos de resíduos é 

representativamente menor, bem com a existência de condições para realizar 

medições que se justifiquem pela relação custo/benefício da operação, propõe-se 

que para estes tipos de resíduos seja aplicada a metodologia que considera o 

volume real de resíduos produzidos no final e o tempo de armazenamento em 

depósito da prefeitura. Tal metodologia pode representar um potencial de 

conservação ambiental, pois incentiva e disciplina o retorno dos rejeitos, esta 

prática reduzirá a quantidade de lixo encaminhado ao aterro sanitário do município 

e diminuirá os gastos públicos. 

Haverá a necessidade de se ter um sistema de controle dos rejeitos 

produzidos e dos custos de coleta, PEVs e LEVs, transporte e principalmente do 

tempo de armazenamento já elaborado e implantado. 

Tendo-se o valor total dos custo anuais com os serviços de coleta, 

transporte, dos PEVs e LEVs e de armazenamento temporário destes rejeitos, se 

determina o valor a ser cobrado dos responsáveis pelo sistema de logística reversa, 

multiplicando o potencial de geração de resíduos pelo custo de armazenamento e 

multiplicando pelo custo unitário. 

A fórmula a ser aplicada é comum para todos estes tipos de resíduos: 

 
TARIFA = (PESO OU VOLUME *A) x T x custo unitário 
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Onde: 

Peso ou Volume = medida do total de resíduo produzido por gerador (kg ou m³); 

A = índice de progressividade que varia de acordo com o volume ou peso dos 

rejeitos gerados e implica a alteração do valor a ser cobrado em cada faixa de 

produção de resíduo. Ressalta-se que o estabelecimento de faixas de produção de 

resíduos deve ser objeto de análise dos geradores municipais (Secretaria de 

Limpeza Pública). 

T = período que os rejeitos/resíduos permanecem no depósito temporário da 

prefeitura. 

TABELA 28 – índice de progressividade 

Faixa A 

Até “x” (m³ ou kg) 2 

Maior que “x” e menor que “y” (m³ ou kg) 2,1 

Maior que “y” e menor que “z” (m³ ou kg) 2,2 

Maior que “z” (m³ ou kg) 2,3 

 

O índice de progressividade (A) será aplicado de acordo com os tipos de 

rejeitos/resíduos do Sistema de Logística Reversa – SLR (art. 33, I, II, III, IV e V da 

Lei nº 12.305/2010 – agrotóxicos; pilha e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus 

derivados e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e 

de luz mista; e produtos eletroeletrônicos e seus componentes) e o Decreto Federal 

nº 7.404/2010 através da Criação do Comitê Orientador, acrescentou no Sistema 

de Logística Reversa as embalagens em geral e o descarte de medicamentos. 

Custo unitário = valor total dos custos anuais com serviços de coleta, transporte 

dos rejeitos/resíduos divididos pelo volume total de rejeitos gerados. 
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Fonte para Captação de Recursos 

 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão executivo do Ministério 

da Saúde, autoriza que os municípios que pretendem receber recursos para 

estruturar o sistema de gestão de resíduos sólidos apresentem projetos nas áreas 

de saneamento ambiental e saúde pública. 

O objetivo da FUNASA é melhorar as ações para a saúde pública com a 

criação de sistemas que aumentem a qualidade e a oferta dos serviços de coleta, 

o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos como forma de 

controlar as doenças originárias da ineficiência do sistema de limpeza urbana. 

Os municípios que possuem população total de até 50 (cinquenta) mil 

habitantes e que estejam incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), poderão apresentar projetos que contemplem as diretrizes presentes no 

Manual de Orientações Técnicas para a Elaboração de Projetos de Resíduos 

Sólidos. 

Outra fonte de captação é a União, que dará acesso aos recursos caso o 

município elabore o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos. Os recursos serão liberados por meio de fomento ou de instituições 

financeiras federais, mediante concessão de linhas de crédito. 

 

 

Gestão Associada e Consorciamento 

Com o advento da Lei nº 12.305/2010, que recepcionou o Plano Nacional 

de Saneamento Básico, a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei de 

Consórcio Público, a Política Nacional de Meio Ambiente, surge um sistema de 

integrada normativa para a gestão integrada de resíduos sólidos. 

Os municípios da região de Vazante (Vazante, Guarda-Mor e Lagamar) 

preocupados em enfrentar os problemas comuns, as dificuldades financeiras e de 

gestão de resíduos sólidos se organizaram em consórcio, Consórcio Intermunicipal 

de Desenvolvimento de Gestão Associada de Serviços Públicos, e a construção de 
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estratégias conjuntas para sua solução dos problemas de disposição final dos 

resíduos. 

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento de Gestão Associada de 

Serviços Públicos foi construído com a expectativa de se criar um organismo 

horizontal de arranjos multissetoriais em que os municípios sejam os protagonistas 

da ação política. 

A criação do consórcio teve por finalidade a adoção de medidas conjuntas, 

tendentes à elaboração de projetos para gerenciamento integrado de serviços 

públicos com ênfase no ‘Gerenciamento de Resíduos Sólidos, construção e 

manutenção do aterro sanitário regional no Município de Vazante e estação de 

transbordo em cada Município Consorciado, desenvolvendo também sistema 

comum de coleta seletiva dos resíduos da região e criação de centro de triagem e 

beneficiamento de material reciclado junto ao aterro em Vazante e um centro de 

triagem e coleta seletiva em cada município. 

 

Sistema de tratamento de resíduos sólidos  

A hierarquia de gestão dos resíduos para o sistema de tratamento de 

resíduos do consórcio prevê: 

a. prevenção da geração dos resíduos por meio da redução na origem (o 

domicílio, comércio e serviços, fabricantes); 

b. desvio de resíduos da disposição em aterro, por meio da reciclagem com 

retorno do material reciclado para a indústria como matéria-prima, e de 

compostagem dos resíduos de jardim e de podas e feiras para utilização do 

composto orgânico em áreas verdes públicas ou para venda; 

c. e, finalmente, disposição em aterro sanitário dos resíduos restantes, ou seja, 

os rejeitos, cuja geração não possa ser evitada ou absorvida, no momento, 

para reaproveitamento, inclusive os rejeitos da reciclagem e compostagem. 
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Diretrizes para o Transporte de Resíduos 

O consórcio deverá ter a integração da rede de transportes de resíduos 

adotando fluxos de transportes para cada tipo de resíduos de modo a ter etapas 

intermediárias de transporte e transferência de resíduos para otimizar as 

operações, conforme os seguintes fluxos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os novos fluxos de transportes de resíduos dos municípios consorciados 

deverão configurar a nova rede integrada conforme ilustrada na imagem 40. 

 

Resíduos Domiciliares 

Coleta na 
origem 

(residências e 
comércio) 

Transporte no 
veículo coletor 

(caminhão 
compactador) 

Estação de 
Transferência 

Transporte 
(caminhão roll-

on e carreta) 

Destino Final 
(Aterro 

Regional) 

Resíduos de Construção Civil 

Coleta na 
origem 

(PEVs / ATT) 

Transporte no 
veículo coletor 
(poli caçamba) 

Estação de 
Transferência 

Transporte 
(carretas) 

Destino Final 
(Aterro 

Regional) 

Resíduos Recicláveis 

Coleta 
roteirizada 

(residências, 
comércio, PEV) 

Transporte no 
veículo coletor 

(carriola) 
PEV / ATT 

Transporte 
(caminhão 

gaiola) 

Destino Final 
(Cooperativa) 

Resíduos de Serviços de Saúde 

Coleta roteirizada 
(hospitais e 

unidades de saúde) 

Transporte no 
veículo coletor 

(Van) 

Destino Final 
(Incinerador no 
aterro regional) 
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IMAGEM 40: Rede Integrada de transporte de resíduos do Consórcio 

 

A integração da rede de transportes requer investimentos em 

infraestruturas e equipamentos para atender as premissas de logísticas que 

deverão ser adotadas. Estas ações deverão estar no Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Consórcio. 

Partindo da ideia de que a elaboração de um Plano Integrado de Resíduos 

Sólidos ou um Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento de Gestão Associada de Serviços 

Públicos passa por quatro momentos, a estruturação das ações do consórcio, o da 

operacionalização, verificação das capacidades físico-materiais, humanas e legais 

já existentes e instaladas de cada município consorciado e dos levantamentos de 

diagnóstico e gestão de resíduos de cada município. 
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ANEXOS 
 

  



 
 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VAZANTE 
Beehive Consultoria Ambiental   

AMNOR- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas 
Prefeitura Municipal de Vazante-MG 

 
 

118 
 

P l a N O R e s  

 

  



 
 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VAZANTE 
Beehive Consultoria Ambiental   

AMNOR- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas 
Prefeitura Municipal de Vazante-MG 

 
 

119 
 

P l a N O R e s  

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente PGIRS 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DO  

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 

PGIRS 

enviar para pgirs.cadastro@meioambiente.mg.gov.br 

1. DADOS PARA CADASTRO: 
 
1.1.  IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO: 
 
Município:  Vazante - MG 

CNPJ/CPF: 18.278.069/0001-47 Inscrição estadual: Isenta 

População Urbana (CENSO IBGE 2010): 19.723 

Endereço da Prefeitura Municipal: Rua Osório Soares nº 600 

Complemento: ___________________________ Bairro/localidade: Independência  

UF: MG CEP: 38.780.000 Telefone: (34) 3813 - 1130        

Fax: (34) 3813 - 1130  Caixa Postal: _________ E- mail:smavazante@hotmail.com 

 
 
1.2.  TIPO DE PGIRS: 
 
Especificar o tipo de plano: 

 
( x ) Plano convencional conforme Art.19 da Lei 12.305/2010 

(  ) Plano simplificado conforme Art. 51 do Decreto 7.404/2010 

(  ) Plano inserido no plano de saneamento básico conforme Art. 19, §1º da Lei 12.305/2010 

(  ) Plano intermunicipal conforme Art. 19, §9º da Lei 12.305/2010 

 
Caso tenha assinalado a última opção, informar o nome do consórcio, do município sede e relação dos demais 
municípios participantes: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

mailto:pgirs.cadastro@meioambiente.mg.gov.br%3cmailto:pgirs.cadastro@meioambiente.mg.gov.br
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: 
 
a) Responsável pela elaboração do PGIRS: 

 
Nome: Edison Luiz Castro Martins 
Formação Profissional: Engenheiro Sanitarista  

Número de Registro no Conselho de Classe: CRQ 06666 

E- mail: elmartinez@globo.com Telefone: (61) 9335 - 0665 

 
b) Responsável pelo preenchimento do formulário: 

 
Nome:  Alexandre Stehling dos Santos 

Vinculação com a Prefeitura Municipal: Secretario de Meio Ambiente 

E- mail: alexandre.smavazante@hotmail.com Telefone: (34) 9961- 4461 
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3. DIAGNÓSTICO: 
 
a) Resíduos Sólidos Urbanos: 

Total de RSU coletados (t/dia):  

Composição Quantidade (t/dia) 
Destinação  

(Percentual em relação à quantidade coletada) 

Matéria orgânica 7,52 

 
__ compostagem: ___% 
__ aproveitamento energético: ___% 
__ aterro sanitário: ___% 
__ aterro controlado: 100 % 
__ lixão: ___ % 
__ outro (especificar) ________________: ___% 
 

Metais 0,24 

 
__ reaproveitamento: ___% 
__ reciclagem: 50% 
__ aterro sanitário: ___% 
__ aterro controlado: 50 % 
__ lixão: ____ % 
__ outro (especificar) ________________: ___% 
 

Papel 0,16 

 
__ reaproveitamento: ___% 
__ reciclagem: 50% 
__ aproveitamento energético: ___% 
__ aterro sanitário: ___% 
__ aterro controlado: 50 % 
__ lixão: ____ % 
__ outro (especificar) ________________: ___% 
 

Papelão 0,48 

 
__ reaproveitamento: ___% 
__ reciclagem: 50% 
__ aproveitamento energético: ___% 
__ aterro sanitário: ___% 
__ aterro controlado: 50 % 
__ lixão: ____ % 
__ outro (especificar) ________________: ___% 
 

Plástico 1,50 

 
__ reaproveitamento: ___% 
__ reciclagem: 20% 
__ aproveitamento energético: ___% 
__ aterro sanitário: ___% 
__ aterro controlado: 80% 
__ lixão: ____ % 
__ outro (especificar) ________________: ___% 
 

Vidro 0,32 

 
__ reaproveitamento: ___% 
__ reciclagem: ___% 
__ aterro sanitário: ___% 
__ aterro controlado: 100 % 
__ lixão: ____ % 
__ outro (especificar) ________________: ___% 
 

Outros Resíduos  5,78 
 
__ reaproveitamento: ___% 
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Perigosos, Papel 
Higiênico, Varrição, 

Outros papeis, 
embalagens Tetrapac 

__ reciclagem: 20% 
__ aproveitamento energético: ___% 
__ aterro sanitário: ___% 
__ aterro controlado: 80% 
__ lixão: ____ % 
__ outro (especificar) ________________: ___% 
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b) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços (geradores sujeitos à elaboração 
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos): 

Total de resíduos de estabelecimentos comerciais e 
prestação de serviços coletados (t/dia): 

 

Composição Quantidade (t/dia) Destinação1 

Matéria Orgânica 1,5 ATERRO SANITARIO 

Metais 0,01 ATERRO SANITARIO E RECICLAGEM 

Papel 0,08 ATERRO SANITARIO E RECICLAGEM 

Papelão 0,30 ATERRO SANITARIO E RECICLAGEM 

Plástico 0,43 ATERRO SANITARIO E RECICLAGEM 

Vidro 0,04 ATERRO SANITARIO E RECICLAGEM 

Outros Resíduos 
Perigosos, Papel 
Higiênico, Varrição, 
Outros papeis, 
embalagens Tetrapac 

0,13 ATERRO SANITARIO E RECICLAGEM 

 

c) Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico (ETE, ETA): 

Total de resíduos de serviços públicos de 
saneamento básico coletados (t/dia): 

 

Característica Quantidade (t/dia) Destinação¹ 

  
Estas informações são gerenciadas pela 

COPASA, foram solicitadas e não obtivemos 
informações à tempo de compor a planilha. 

   

   
 

d) Resíduos Industriais: (De acordo com a NBR 10004/2004 da ABNT) 

Total de resíduos industriais coletados (t/ano):  

Característica Quantidade (t/ano) Destinação¹ 

Classe I   

Classe II-A 330 Coopercicle Reciclagem 
COFERPA ( fornecedor de metálicos) 

Classe II-B   
 

e) Resíduos de Mineração: 

Total de resíduos de mineração coletados (t/ano):  

Característica Quantidade (t/ano) Destinação¹ 

 
Estéril 

Classe I   

Classe II-A   

Classe II-B   

Rejeito do 
beneficiamento 
mineral 

Classe I   

Classe II-A   

Classe II-B   

 
Resíduo 

Classe I   

Classe II-A   

Classe II-B   
 

f) Resíduos sujeitos à Logística Reversa: 

Total de resíduos sujeitos à logística reversa 
coletados (t/mês): 

 

Característica Quantidade (t/mês) Destinação¹ 

Pilhas e baterias  Não é realizada a coleta separada destes resíduos - 
SÃO DEPOSITADOS NO ATERRO CONTROLADO 

Eletroeletrônicos  Não é realizada a coleta separada destes resíduos - 
SÃO DEPOSITADOS NO ATERRO CONTROLADO 

Lâmpadas  Não é realizada a coleta separada destes resíduos - 
SÃO DEPOSITADOS NO ATERRO CONTROLADO 

Existe grande geração de 
resíduos de Mineração no 
Município que não é de nossa 
alçada pois a gestão é feita 
toda interna pela própria 
Votorantin Metais. 
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Pneus 2,3 São depositados em um galpão e a empresa 
Recicla ANIP faz o recolhimento 

 

g) Resíduos de Serviços de Saúde: (De acordo com a RDC ANVISA 306/04 e Resolução CONAMA 358/05) 

Total de resíduos de serviços de saúde coletados 
(t/mês): 

 

Classificação 
Grupo de 
geração 

No de 
estabelecimentos 

por grupo de 
geração 

Quantidade 
(t/mês) 

Destinação¹ 

Grupo A   Não temos uma empresa própria para esse 
recolhimento vai tudo para o aterro controlado 

Grupo B    

Grupo C    

Grupo D    

Grupo E    
 

h) Resíduos da Construção Civil: (De acordo com Resolução 307 do CONAMA) 

Total de resíduos da construção civil coletados 
(t/mês): 

 

Característica Quantidade (t/mês) Destinação¹ 

Grupo A 65,00 ATERRO CONTROLADO 

Grupo B 7,00 ATERRO CONTROLADO 

Grupo C 3,200 ATERRO CONTROLADO 

Grupo D 4,50 ATERRO CONTROLADO 
 

i) Resíduos Agrossilvopastoris: 

Total de resíduos agrossilvopastoris coletados 
(t/mês): 

 

Característica Quantidade (t/mês) Destinação¹ 

Embalagens impregnadas 
com fertilizante químico  

  

Embalagens de agrotóxicos 200 Lojas geradoras 

Outros resíduos associados 
à agricultura 

  

Outros resíduos associados 
à pecuária 

  

 

j) Resíduos de Serviços de Transportes: (Aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários) 

Total de resíduos de serviços de transportes 
coletados (t/dia): 

 

Local de geração Quantidade (t/dia) Destinação¹ 

   

  NÃO TEMOS 

   
 

k) Resíduos de Limpeza Pública (varrição, poda, capina, entre outros): 

Total de resíduos de limpeza pública coletados 
(t/dia): 

 

Característica Quantidade (t/dia) Destinação¹ 

PODA 4.000 ATERRO CONTROLADO 

VARRIÇÃO 0,8 ATERRO CONTROLADO 

CAPINA 0,4 ATERRO CONTROLADO 
 
1- Caso haja mais de um tipo de destino para uma mesma tipologia de resíduo, especificar o percentual (%) por tipo de destino, a 
exemplo da tabela “a”. 

 
4. IDENTICAÇÃO DOS PRINCIPAIS GERADORES DE RESÍDUOS: (Sujeitos à elaboração do plano de 

gerenciamento de resíduos, art . 20, lei federal nº 12.305/2010) 
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Gerador Endereço Tipo de resíduos 

SUPERMERCADOS VARIOS 
(X ) 3a (X ) 3b ( ) 3c ( ) 3d ( ) 3e ( ) 3f ( ) 3g ( ) 3h 
( ) 3i  ( ) 3j  ( ) 3k 
( ) Outro: ____________________________ 

COMERCIO E 
PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS 

VARIOS 
(X ) 3a ( X) 3b ( ) 3c ( ) 3d ( ) 3e ( ) 3f ( ) 3g ( ) 3h 
( ) 3i  ( ) 3j  ( ) 3k 
( ) Outro: ____________________________ 

VERDURÃO VARIOS 
(X ) 3a (X ) 3b ( ) 3c ( ) 3d ( ) 3e ( ) 3f ( ) 3g ( ) 3h 
( ) 3i  ( ) 3j  ( ) 3k 
( ) Outro: ____________________________ 

 
3a- Resíduos Sólidos Urbanos 
3b- Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços (geradores sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos) 
3c- Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico (ETE, ETA) 
3d- Resíduos Industriais 
3e- Resíduos de Mineração 
3f- Resíduos sujeitos à Logística Reversa 
3g- Resíduos de Serviços de Saúde 
3h- Resíduos da Construção Civil 
3i- Resíduos Agrossilvopastoris 
3j- Resíduos de Serviços de Transportes 
3k- Resíduos de Limpeza Pública (varrição, poda, capina, entre outros). 
 

5. ÁREAS FAVORÁVEIS PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE 
REJEITOS OBSERVANDO O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO: 
 

Área 
Potencial 

Endereço 
Coordenadas 
Geográficas 

Distância média até o 
núcleo populacional / 

transbordo / 
tratamento 

Características favoráveis 
 

10,00ha Rodovia 
MGT 354 
Localizaçã
o na 
Serrinha 
de 
Vazante 

Lat 17º57”35’ 
Long 46º55”36’ 

5,00 KM ( ) Área erosiva 
( ) Área cárstica 
( ) APP 
( ) Área sujeita a inundação 
(x ) Distância de curso d’água 
maior que 300m 
(x) Distância do núcleo 
populacional maior que 500m 
(x) Distância maior que 100m de 
rodovias e estradas 
(x) Distância de aeroporto maior 
que 20 km 

 
6. INTERESSE EM CONSORCIAMENTO OU SOLUÇÃO COMPARTILHADA? 
 

( X )Sim     (   )Não 
 

ATO2 
Estágio do consórcio ou solução 

compartilhada 
Municípios participantes do 

consórcio ou solução compartilhada 

VAZANTE, GUARDA 
MOR, LAGAMAR 

(X ) Em negociação 
 
( ) Em formalização 

VAZANTE, GUARDA MOR, 
LAGAMAR 

2- Arranjo Territorial Ótimo, conforme Plano de Regionalização para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, disponível em 
http://www.feam.br/minas-sem-lixoes 

 

http://www.feam.br/minas-sem-lixoes
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7. INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS: 
 

(Ex: Redução da geração per capita de RSU, percentual de reciclagem, etc). 
 

FREQUENCIA DA COLETA DOMICILIAR:   Diária                                                    
MASSA COLETA DE RSU PER CAPITA:   1,01kg per capta/dia 
CUSTOS UNITARIOS DA VARRIÇÃO     R$ 263.000,00/ano 

 

8. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
 

Nome Publico alvo Período do treinamento 

Projeto do Lixo ao 
Cidadão 

Escolas, Comunidades, Igrejas Segundo semestre de 2013 

 
9. ORGANIZAÇÃO DE CATADORES (ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE CATADORES) E 
GRUPOS INTERESSADOS NA COLETA E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS? 
 

( X )Sim     (   )Não 
 

Nome 
Situação em relação à formalização 

(Formal/informal) 
Descrever a forma de participação na 

gestão dos resíduos 

RECICLA 
VAZANTE 

 
FORMAL 

Com ajuda de um caminhão da prefeitura 
para recolhimento do material e local. 

 

10. NEGÓCIOS, EMPREGO E RENDA: 
 

Descrever as principais ações para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização 
dos resíduos sólidos. 
 

(Ex.: inclusão de Cooperativas e ONG’s que trabalhem com a Coleta Seletiva, viabilidade de solução 
consorciada intermunicipal). 
Trabalhos de conscientização e participação efetiva com os secretários de Obras, Saúde, Educação, 
Ação Social e Assistência Jurídica, trabalho conjunto com a fundação Conscienciarte em apoio a 
Associação de Catadores e convênio com o Centro Mineiro em Referência em Resíduos para 
orientação do plano e implementação da coleta seletiva. 

 
11. CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RSU: 
 

Tipo Custo/per capita Forma de cobrança dos serviços  

Limpeza Urbana (incluindo coleta de RSU, 
serviços de varrição, poda e capina em áreas 

públicas) 

13,68 Não é cobrada  

Manejo de RSU (incluindo a destinação e 
disposição final de RSU) 

0,54 Não é cobrada 

 
12. METAS: 
 

Descrever a(s) meta(s) para redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a 
reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. 
 

Meta Objetivo Prazo 

01 Envolvimento de todo secretariado no processo Jan 2014 
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02 Implantação de plano de Educação Ambiental Fev 2014 

03 Redução da geração de resíduos em 1% a.a. 2014 a 2034. 

04 Implementação e ativação da coleta seletiva  Fev 2014 

05 Implementação de pontos de entrega voluntária PEV Fev 2014 

06 
Atualização e início de cobrança pelos serviços de 

Limpeza Urbana 
Fev 2015 

07 
Destinação adequada dos resíduos no Aterro 

Sanitário em construção 
Março 2014 

 
13. PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO: 
 

Descrever as formas e os limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa 
e outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 
 

Ação Facilidades Dificuldades 

Coleta Seletiva 

Existência do RCICLA Vazante e 
apoio da Fundação Concienciarte 

e CMRR 
Recursos financeiros e participação Popular 

Logística Reversa Apoio da ADEMA Criação do PEV. 
Falta de fiscalização cobrança dos 

geradores para que realizem a coleta regular 
dos resíduos 

   
 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO: 
 

Descrever ações e indicadores para acompanhamento, controle e fiscalização. 
 

Ação Indicador Responsável 

Controles Volumes de coleta diária Secretaria de Obras -SEMOB 

Fiscalização Não há fiscalização efetiva  

   

 
15. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS E ÁREAS 
CONTAMINADAS E RESPECTIVAS MEDIDAS SANEADORAS: 
 

Área  Endereço 
Coordenadas 
Geográficas 

Tipo de 
resíduo 

Medidas adotadas e 
características gerais da área 

Aterro Controlado 
Rodovia MGT 
354 – Divisa 

com Lagamar 

Lat 18º03”10’ 
Long 46º52”36’ 

Todos 
Cobertura diária dos resíduos, 

Implantação de PRAD após 
para de utilizar 

     

     

 

16. PERIODICIDADE DE REVISÃO DO PGIRS: 
 

De quatro em quatro anos 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

17. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS QUANTO À IMPLANTAÇÃO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO: 
 

Identificar no âmbito da administração municipal os responsáveis pela implantação e operacionalização do 
Plano. 
Prefeitura Municipal de Vazante : Prefeito Dr. José Benedito .dos Reis Calçado. 
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Secretaria Municipal de Obras : Marcos Machado Guimarães. 
Secretaria de Meio Ambiente : Alexandre Stehling dos Santos. 
Secretaria de Educação: Maria do Carmo Capecci. 
Secretaria de Saúde:  Dr. Emiliana Rocha. 
Secretaria de Ação Social: Cloves Castro. 
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PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VAZANTE 
Beehive Consultoria Ambiental   

AMNOR- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas 
Prefeitura Municipal de Vazante-MG 

 
 

132 
 

P l a N O R e s  
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OBJETIVO DO PROJETO DE LEI 
 

Esta minuta de Projeto de Lei integra o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos - PLANORES e tem por objetivo a 

institucionalização do processo de planejamento das atividades de resíduos sólidos 

no município de Vazante/MG assim como, garantir através da regulação, do 

controle social e da participação, uma gestão eficaz e de qualidade dos serviços de 

saneamento básico. 

Como critério para subsidiar os aspectos relacionados à elaboração do 

PLANORES do município de Vazante/MG, utilizou-se aquelas recomendados pela 

Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, criando a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e do seu decreto regulamentador Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 

2010 estabelecendo as diretrizes nacionais para os resíduos sólidos. 

 

  

MINUTA DE PROJETO DE LEI PARA REGULAÇÃO DA GESTÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE VAZANTE 
 

 

MINUTA DE PROJETO DE LEI 

 

MENSAGEM Nº   XXXX/2013 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Ilustríssimos (a) Senhores (a) Vereadores (a): 

 

 

Na oportunidade em que cumprimentamos V.Exa. e demais membros dessa Casa 

Legislativa, encaminhamos para apreciação o Projeto de Lei que DISPÕE SOBRE 
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A POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E O PLANO MUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PLANORES DO MUNICÍPIO 

DE VAZANTE-MG. 

 

O Poder Executivo de Vazante-MG está disponibilizando para a população o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PLANORES que visa 

estabelecer um planejamento de ações de resíduos sólidos do Município de 

Vazante, com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional 

de saneamento básico e a política nacional de resíduos sólidos, a proteção dos 

recursos hídricos e a promoção da saúde pública. 

Em 2 de agosto de 2010, foi editada a Lei Federal nº 12.305/2010, que estabelece 

as diretrizes nacionais para a gestão de resíduos sólidos, considerada o marco 

regulatório do setor. As normas constantes desse diploma legal são de âmbito 

nacional, devendo ser observadas por todas as unidades da federação, União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

A definição de resíduos sólidos está prevista no artigo 3º, XVI da Lei de forma 

bastante abrangente. Vai além do conceito tradicional – ou mais reduzido – de 

resíduos sólidos, que alcança muito mais que limpeza urbana e o manejo dos 

resíduos sólidos, além de novos conceitos para a gestão de resíduos sólidos, 

conforme dispõe, in verbis: 

 

“Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se: 

VII – destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui 

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

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, 

do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 
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VIII – disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos 

em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos; 

X – gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

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

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma desta Lei; 

XII – logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada; 

XV – rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição 

ambientalmente adequada; 

XVI – resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia; 

XVII – responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 

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

Conforme prevê o Art. 6º da Lei 12.305/2010, os princípios fundamentais que 

deverão reger a prestação dos serviços públicos de resíduos sólidos são seguintes, 

a letra da lei: 

I. – a prevenção e a precaução; 

II. – o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

III. – a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as 

variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; 

IV. – o desenvolvimento sustentável; 

V. – a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a 

preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as 

necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto 

ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à 

capacidade de sustentação estimada do planeta; 

VI. – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor 

empresarial e demais segmentos da sociedade; 

VII. – a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII. – o reconhecimento do resíduos sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 

IX. – o respeito às diversidades locais e regionais; 

X. – o direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI. – a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Analisando os princípios, nota-se que a gestão de resíduos sólidos passa a ser 

visto como uma questão de Estado, que reforça o conceito de planejamento 

sustentável, tanto do ponto de vista da saúde e meio ambiente, quanto do ponto de 

vista financeiro. 

A preocupação pela universalização e integralidade da prestação dos serviços, 

sempre prestados com transparência e sujeitos ao controle social, é outro ponto 
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destacado. A gestão de resíduos sólidos tem que ser planejado em conjunto com 

as demais políticas de desenvolvimento urbano e regional voltadas à melhoria da 

qualidade de vida, bem como à busca permanente por uma gestão eficiente dos 

recursos naturais. Nesta linha, de reforço da necessidade de um planejamento 

consciente da prestação dos serviços públicos de resíduos sólidos, é que a Lei 

exige (art. 19) a elaboração de um plano nos seguintes termos: 

 “Art. 19 – O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o 

seguinte conteúdo mínimo: 

I. diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, 

contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de 

destinação e disposição final adotadas; 

II. identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da 

Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 

III. identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas 

ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia 

de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos 

riscos ambientais; 

IV. identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa 

na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, 

bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

V. procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados 

nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída 

a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 

11.445, de 2007; 

VI. indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

VII. regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos 
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do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e 

estadual;  

VIII. definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;  

IX. programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação 

e operacionalização;  

X. programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

XI. programas e ações para a participação dos grupos interessados, em 

especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, 

se houver;  

XII. mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 

mediante a valorização dos resíduos sólidos; 

XIII. 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 nº 11.445, de 2007; 

XIV. metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, 

com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada;  

XV. descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na 

coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras 

ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

XVI. meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 

33;  

XVII. ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento;  
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XVIII. identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  

XIX. periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de 

vigência do plano plurianual municipal. 

O § 1º deste mesmo Artigo estabelece que o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos pode estar inserido no plano de saneamento básico previsto 

no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitando o conteúdo mínimo previsto nos 

incisos do caput e observado o disposto no § 2º, todos deste artigo. 

Já a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 que criou a Lei do Saneamento Básico 

em seu artigo 19, § 1º estabelece que o Plano dever ser elaborado pelo titular do 

serviço, por esta razão, entende-se que cabe ao Município planejar o serviço a ser 

prestado. 

A atividade de planejar é indelegável e de exclusiva responsabilidade do Município, 

conforme se depreende da leitura do artigo 8º, que autoriza a delegação da 

organização, regulação e fiscalização do serviço, mas não do planejamento, 

conforme segue: 

“Art. 8º Os titulares dos serviços de saneamento básico poderão delegar a 

organização, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 

da Constituição Federal e da Leu nº 11.107, de 6 de abril de 2005.” 

No caso específico do Município de Vazante optou-se pela elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contemplando limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos e a integração dos demais resíduos gerados no 

município. 

Ainda quanto à sua elaboração, não se pode ignorar o impacto na ordenação 

territorial do Município, devendo atender a toda legislação que diga respeito ao uso 

e ocupação do solo urbano, que agrega, em sentido amplo, o Plano Diretor, Lei de 

Zoneamento, Lei de Parcelamento do Solo Urbano e legislação ambiental própria, 

entre outros. 

Ressalta-se que a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, instrumento integrante da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 
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12.305/2010, art. 18), é a primeira etapa de uma série de medidas que devem ser 

tomadas pelo titular do serviço. Baseado no Plano, o titular decidirá a forma como 

o serviço será prestado, se diretamente, por meio de seus órgãos ou entidades, ou 

indiretamente, com a contratação de terceiros. Sem o Plano, o Município não 

poderá celebrar contrato de programa ou de concessão de serviços de saneamento 

básico e obter recursos do Governo Federal para a gestão de resíduos sólidos, uma 

vez que ele é condição para tanto, como prevê o artigo 11 da Lei nº 11.445/07 e 

artigo 18 da Lei 12.305/2010. 

Da análise do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

apresentado constata-se que a elaboração foi iniciada com a criação do Comitê 

Diretor do Plano Municipal de Resíduos através de Decreto nº 004, de 06 de maio 

de 2013, que integra servidores municipais de diversos setores e formação. Os 

trâmites de estudo e elaboração foram desenvolvidos em parceria com a empresa 

Beehive Consultoria, Planejamento, Engenharia e Gerenciamento, contratada pela 

AMNOR – Associação dos Municípios da Micro-região do Noroeste de Minas que 

esteve presente em todas as etapas de elaboração e formatação do trabalho. 

Atendendo aos requisitos constitucionais, mister salientar que foram realizadas 

conferências públicas, reuniões setoriais na zona urbana e rural, encontros 

técnicos, comunicação via internet, jornais e outras vias de dispersão de 

informação. A comunicação entre a AMNOR, Beehive Consultoria, Comitê e 

sociedade esteve em constante fluxo e permeou todo o processo de elaboração do 

diagnóstico, prognóstico e demais etapas do PLANORES. 

Destaca-se, que em Vazante o serviços de Limpeza Pública e Manejo dos 

Resíduos Sólidos são prestados pela Secretaria Municipal de Obras e Transportes 

Públicos, com objetivo de agrupar os serviços de resíduos sólidos, tanto na limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos como na gestão integrada dos demais 

resíduos gerados no município de acordo com a realidade do município de Vazante, 

estabelecendo critérios para a gestão integrada de resíduos sólidos 

proporcionando condições de saneamento em condições sociais, ambientais e 

economicamente aceitáveis. 
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Em especial, frisa-se que a Constituição Federal e seus princípios foram 

devidamente respeitados e que os requisitos legais, em especial ao da Lei 

12.305/2010 que instituiu o Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelecendo 

diretrizes e políticas nacionais de para a gestão de resíduos sólidos foram 

contemplados. 

Logo, o PLANORES é indispensável para a manutenção da prestação de serviços 

públicos contínuos a ele inerentes o que enseja a votação, nessa Casa de Leis, em 

regime de urgência. 

Segue anexo ao projeto de lei, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, compreendendo o diagnóstico dos resíduos sólidos; avaliação técnica do 

sistema; modelo de gestão para os serviços de resíduos sólidos; cenários aplicados 

aos resíduos sólidos; ações, programas e metas; indicadores de acompanhamento 

e de desempenho. 

Ficamos, assim, diante das razões aduzidas, no aguardo da indispensável 

aprovação dos honrados vereadores, a fim de que possamos transformar a 

presente propositura em lei. 

 

José Benedito dos Reis Calçado 

PREFEITO 

  

PROJETO DE LEI Nº ............................... DE..............DE..................DE.............. 
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TITULO I 

 

Da Política Municipal de Resíduos Sólidos 

 

CAPÍTULO I 

 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º. A Política Municipal de Resíduos Sólidos tem por finalidade garantir a 

salubridade do território – urbano e rural e o bem estar ambiental de seus 

habitantes. 

Art. 2º. A Política Municipal de Resíduos Sólidos será executada em programas, 

projetos e ações, de forma integrada, planificada, em processo contínuo, e 

obedecendo as disposições contidas na presente lei e nos procedimentos 

administrativos dela decorrentes. 

Art. 3º. A salubridade ambiental e a gestão de resíduos sólidos, indispensável à 

segurança sanitária e à melhoria da qualidade de vida, é um direito e dever de todos 

e obrigação do Município, assegurada por políticas públicas sociais, prioridades 

financeiras e eficiência gerencial que viabilizem o acesso universal e igualitário aos 

benefícios da gestão de resíduos sólidos. 

Art. 4º. O titular do serviço público de resíduos sólidos poderá prestar diretamente 

ou autorizar a delegação dos serviços ou ainda delega-los a consórcio público 

intermunicipal através da gestão associada por intermédio de um contrato 

programa.  

Parágrafo único. A gestão, entendendo como a planificação, organização e 

execução da Política Municipal de Resíduos Sólidos é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Obras e contará com apoio das demais esferas do poder 

executivo municipal. 
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Art. 5º. O Município poderá realizar programas conjuntos com a União, Estado e 

outras instituições públicas, mediante convênios de mútua cooperação, gestão 

associada, assistência técnica e apoio institucional, com vistas a assegurar a 

operação e a administração eficiente dos serviços de gestão de resíduos sólidos. 

Art. 6º. Para a adequada execução dos serviços públicos de gestão de resíduos, 

deles se ocuparão profissionais qualificados e legalmente habilitados. 

Art. 7º. Para os efeitos desta Lei considera-se: 

I – Salubridade Ambiental como estado de qualidade ambiental capaz de prevenir 

a ocorrência de doenças relacionadas ao meio ambiente e de promover as 

condições ecológicas favoráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar da 

população urbana, rural e indígena. 

II – Saneamento Ambiental como o conjunto de ações que visam alcançar níveis 

crescentes de salubridade ambiental, por meio do abastecimento de água potável, 

coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da 

disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, prevenção e controle do excesso de 

ruídos, drenagem urbana, controle de vetores de doenças transmissíveis demais 

serviços e obras especializados. 

III – Saneamento Básico como o conjunto de ações compreendendo o 

abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar a higiene 

adequada e o conforto e com qualidade compatível com os padrões de 

potabilidade; coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotos e dos resíduos 

sólidos, drenagem urbana das águas pluviais e controle ambiental. 

IV – Resíduos Sólidos como material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólidos 

ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidade tornem inviável o seus lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 
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V – Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos são 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. 

SEÇÃO II 

Dos princípios 

 

Art. 8º. A Política Municipal de Resíduos Sólidos orientar-se-á pelos seguintes 

princípios: 

I. A prevalência do interesse público e coletivo sobre o privado e particular; 

II. A prevalência das questões sociais sobre as econômicas na gestão; 

III. A melhoria contínua da qualidade ambiental; 

IV. O combate à miséria e seus efeitos prejudiciais à saúde individual e à 

salubridade ambiental; 

V. A participação social nos processos de planificação, gestão e controle dos 

serviços; 

VI. A universalização, a equidade e a integralidade dos serviços de resíduos 

sólidos; 

VII. A sustentabilidade ambiental e financeira das áreas que compõe a gestão de 

resíduos sólidos. 

 

SEÇÃO III 

Das Diretrizes Gerais 

 

Art. 9º. A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos da 

Política Municipal de Resíduos Sólidos orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes: 
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I. Administrar os recursos financeiros municipais, recursos do Fundo Municipal 

de Gestão Compartilhada (FMGC) para Resíduos Sólidos ou de transferência ao 

setor, obtendo-se eficácia na melhoria da qualidade ambiental e na saúde coletiva; 

II. Desenvolver a capacidade técnica em planejar, gerenciar e realizar ações 

que levem à melhoria da qualidade ambiental e da capacidade de gestão das 

instituições responsáveis; 

III. Valorizar o processo de planejamento e decisão, integrado a outras políticas, 

sobre medidas preventivas ao uso e ocupação do solo, escassez ou poluição de 

mananciais, coleta, disposição e tratamento de resíduos sólidos de toda natureza 

e controle de vetores; 

IV. Coordenar e integrar as políticas, planos, programas e ações 

governamentais de resíduos sólidos, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, 

desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do solo tanto a nível 

municipal com entre os diferentes níveis governamentais; 

V. Considerar as exigências e características locais, a organização social e as 

demandas socioeconômicas da população; 

VI. Buscar a máxima produtividade e excelência na gestão dos serviços de 

resíduos sólidos; 

VII. Respeitar a legislação, normas, planos, programas e procedimentos 

relativos ao saneamento ambiental, saúde pública e meio ambiente existentes 

quando da execução das ações; 

VIII. Incentivar o desenvolvimento científico na área de gestão de resíduos 

sólidos, a capacitação tecnológica da área, a formação de recursos humanos e a 

busca de alternativas adaptadas às condições de cada local; 

IX. Adotar indicadores e parâmetros sanitários e epidemiológicos e do nível de 

vida da população como norteadores das ações de gestão de resíduos; 

X. Promover programas de educação ambiental e sanitária, com ênfase na 

temática da minimização, 3 R’s e áreas afins; 

XI. Realizar investigação e divulgação sistemáticas de informações sobre os 

problemas de gestão de resíduos sólidos e educação sanitária; 
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XII. Dar publicidade a todos os atos do gestor dos serviços de gestão integrada 

de resíduos sólidos, em especial, às planilhas de composição de custos e as tarifas 

e preços. 

 

CAPÍTULO II 

Do Sistema Municipal de Resíduos Sólidos 

 

 

SEÇÃO I 

Da Composição 

 

Art. 10. A Política Municipal de Resíduos Sólidos contará, para execução das ações 

delas decorrentes, com o Sistema Municipal de Resíduos Sólidos. 

Art. 11. O Sistema Municipal de Resíduos Sólidos de Vazante  fica definido como o 

conjunto de agentes institucionais que no âmbito das respectivas competências, 

atribuições, prerrogativas e funções, integram-se, de modo articulado e 

cooperativo, para a formulação das políticas, definição de estratégias e execução 

das ações de saneamento básico. 

Art. 12. O sistema Municipal de Resíduos Sólidos de Vazante contará com os 

seguintes instrumentos e ferramentas de gestão: 

I. Conselho Gestor de Resíduos Sólidos; 

II. Fundo Municipal de Gestão Compartilhada para Gestão de Resíduos 

Sólidos; 

III. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

 

SEÇÃO II 

Do Conselho Gestor de Resíduos Sólidos 
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Art. 13. Fica criado o Conselho Gestor de Resíduos Sólidos, órgão colegiado 

deliberativo, regulador e fiscalizador, de nível estratégico superior do Sistema 

Municipal de Resíduos Sólidos, lotado junto a Secretaria Municipal de Obras 

Art.14. A estrutura do Conselho Gestor, suas competências e composições deverá 

ser definida em regulamento próprio no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

 

SEÇÃO III 

Do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

Art. 15. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município 

de Vazante destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, 

humanos, econômicos e financeiros, é o instrumento essencial para o alcance de 

níveis crescentes de salubridade ambiental e de desenvolvimento. 

Art. 16. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será revisado 

e conterá, dentre outros, os seguintes elementos: 

I. Diagnóstico situacional sobre a salubridade ambiental do Município e de 

todos os serviços de resíduos sólidos, por meio de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais, sociais, econômicos e de gestão; 

II. Definição de diretrizes gerais, através de planejamento integrado, 

considerando outros planos setoriais e regionais; 

III. Estabelecimento de metas e ações emergenciais, de curto, médio e longo 

prazo; 

IV. Definição dos recursos financeiros necessários, das fontes de financiamento 

e cronograma de aplicação, quando possível; 

V. Programa de investimento em obras e outras medidas relativas à utilização, 

recuperação, conservação e proteção dos sistemas de saneamento. 

 

Art.17. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será avaliado 

a cada dois anos, durante a realização do Fórum de Resíduos Sólidos e Meio 

Ambiente, tomando por base os relatórios sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. 
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§ 1º. Os relatórios referidos no “caput” do artigo serão publicados até 28 de fevereiro 

de cada dois anos pelo Conselho Gestor de Resíduos Sólidos reunidos sob o título 

de “Situação dos Resíduos Sólidos do Município”. 

§ 2º. O relatório “Situação dos Resíduos Sólidos do Município”, conterá dentre 

outros: 

I. Avaliação da salubridade ambiental das zonas urbana e rural; 

II. Avaliação do cumprimento dos programas previstos no Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

III. Proposição de possíveis ajustes dos programas, cronogramas de obras e 

serviços e das necessidades financeiras previstas. 

§ 3º. Os investimentos previstos para cumprimento de metas do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverão estar de acordo com Plano 

Plurianual assim como LDO e LOA. 

 

SEÇÃO IV 

Do Fórum de Resíduos Sólidos e Meio Ambiente 

 

Art. 18. O Fórum de Resíduos Sólidos e Meio Ambiente reunir-se-á a cada dois 

anos, durante o mês de maio com a representação dos vários segmentos sociais, 

para avaliar a situação da gestão de resíduos sólidos e propor diretrizes para 

formulação da Política Municipal de Resíduos Sólidos. 

Art. 19. O Fórum será convocado pela Secretaria Municipal de Obras ou, 

extraordinariamente, pelo Conselho Gestor de Resíduos Sólidos. 

§ 1º. O Fórum de Resíduos Sólidos e Meio Ambiente terá sua organização e normas 

de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Conselho Gestor 

de Resíduos Sólidos e submetidos ao respectivo Fórum. 

 

SEÇÃO V 

Do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos 
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Art. 20. Fica instituído o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Resíduos 

Sólidos – FMGC para concentrar recursos destinados a projetos de interesse da 

gestão de resíduos municipal. 

§ 1º - Constituem receitas do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de 

Resíduos Sólidos – FMGC: 

I. Dotação orçamentárias; 

II. Arrecadação de multas previstas; 

III. Contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município e 

de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista 

e fundações; 

IV. As resultantes de convênios, contratados e consórcios celerados entre o 

Município e instituições públicas e privadas, cuja produção seja de melhoria da 

gestão de resíduos, observadas as obrigações contidas nos respectivos 

instrumentos; 

V. As resultantes de doações que venha receber de pessoas físicas ou de 

organismos públicos, nacionais, estrangeiros e internacionais; 

VI. Rendimento de qualquer natureza que venha a auferir como remuneração 

decorrente de aplicação do seu patrimônio; 

VII. Outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao Fundo 

Municipal de Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos – FMGC. 

§ 2º - O Conselho Gestor de Resíduos Sólidos será o gestor do Fundo, cabendo-

lhe aplicar os recursos de acordo com o plano municipal de gestão integrada de 

Resíduos Sólidos. 

Art. 21. O Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos – FMGC, 

destinado a garantir, de forma prioritária, investimentos na gestão de resíduos 

sólidos, com destaque para investimentos em coleta seletiva, compostagem, coleta 

e destinação e disposição final ambientalmente adequada e o cumprimento do 

proposto e regrado por Lei Municipal e seus dispositivos. 

 

SEÇÃO VI 
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Do Sistema Municipal de Informações em Resíduos Sólidos - SIMUR 

 

Art. 22. Fica criado o Sistema Municipal de Informações em Resíduos Sólidos, cujas 

finalidades, em âmbito municipal, serão: 

I. Constituir banco de dados com informações e indicadores sobre os serviços 

de resíduos sólidos e a qualidade sanitária do Município; 

II. Subsidiar o Conselho Gestor de Resíduos Sólidos na definição e 

acompanhamento de indicadores de desempenho dos serviços públicos de 

resíduos sólidos; 

III. Avaliar e divulgar os indicadores de desempenho dos serviços públicos de 

resíduos sólidos, na periodicidade indicada pelo Conselho Gestor de Resíduos 

Sólidos. 

 

§ 1º. Os prestadores de serviços público de resíduos sólidos fornecerão as 

informações necessária para o funcionamento do Sistema Municipal de 

Informações em Resíduos Sólidos, na forma e na periodicidade estabelecidas pelo 

Conselho Gestor de Resíduos Sólidos. 

§ 2º. A estrutura organizacional e a forma de funcionamento do Sistema Municipal 

de Informações em Resíduos Sólidos serão estabelecidas em regulamento 

obedecendo as orientações indicadas no Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

 

CAPÍTULO III 

Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 23. O primeiro do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PLANORES de Vazante com vigência é aquele apresentado como documento base 

para análise e aprovação da presente Lei. 

Art. 24. Os órgãos e entidades municipais da área de resíduos sólidos serão 

reorganizados para atender o disposto nesta Lei. 
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Art. 25. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta 

dias) a partir da sua promulgação. 

Art. 26. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 

das dotações consignadas no orçamento vigente e constituintes do Fundo 

Municipal de Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos suplementadas se 

necessárias. 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vazante, EM................................................. 

 

 


