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APRESENTAÇÃO 

Este documento refere-se ao Relatório 6 que corresponde ao “Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Teófilo Otoni – Versão Preliminar”, cuja 

elaboração está prevista no Contrato Nº 001/2014 / Termo de Referência do Edital 

Nº 007/2013, cujo objeto corresponde à ―Elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Teófilo Otoni - MG‖, firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Teófilo Otoni- MG e a empresa SHS Consultoria e Projetos de 

Engenharia Ltda. - EPP, esta última com sede na cidade de São Carlos, à Rua 

Padre Teixeira, nº 1.772 e registrada no CNPJ/MF sob o nº 68.320.217/0001-12. 

Os demais relatórios entregues anteriormente foram:  

 Relatório 0 - Proposta para encaminhamento dos trabalhos e emissão 

do Decreto de criação dos Comitês de Execução e de Coordenação do 

PMSB de Teófilo Otoni, entregue em 17 de fevereiro de 2014; 

 Relatório 1 - Plano de Trabalho, entregue em 24 de março de 2016; 

 Relatório 2 - Diagnóstico da Situação dos 4 Eixos do Saneamento 

Básico de Teófilo Otoni, entregue em 30 de maio de 2014; 

 Relatório 3 - Prognósticos e Alternativas para Universalização dos 

Serviços de Saneamento Básico, entregue em 11 de agosto de 2014; 

 Relatório 4 - Objetivos, Metas, Concepção dos Programas, Projetos e 

Ações para os Eixos de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário / Definição das Ações para Emergência e Contingência, 

entregue em 10 de setembro de 2014; 

 Relatório 4 - Volume Complementar - Objetivos, Metas Concepção dos 

Programas, Projetos e Ações para os Eixos de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos e de Drenagem Urbana e Manejo de 

Águas Pluviais, entregue em 31 de outubro de 2014. 

 Relatório 5 - Mecanismos e procedimentos de controle social e dos 

instrumentos para o monitoramento e avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas, entregue em 

28 de novembro de 2014. 
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O PMSB de Teófilo Otoni – Versão Preliminar, está apresentado em Tomos 

específicos para cada eixo do saneamento básico, conforme configuração indicada a 

seguir: 

Tomo I – Sistema Público de Abastecimento de Água; 

Tomo II – Sistema de Esgotamento Sanitário;  

Tomo III – Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais; 

Tomo IV – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico é uma exigência do 

novo contexto institucional vigente, decorrente da edição das Leis Federais nº 

11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos) e nº 11.445/07 ou Lei de Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico, na qual este é definido como sendo o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:  

• Abastecimento de água: constituído pelas atividades, infraestrutura e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;  

• Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestrutura e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 

lançamento final no meio ambiente;  

• Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestrutura e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 

nas áreas urbanas.  

• Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transferência, tratamento e destinação final do lixo domiciliar e do lixo 

originário de varrição e limpeza de logradouros públicos.  

Em linhas gerais, a Lei nº 11.445/07, sancionada em 5 de janeiro de 2007, 

trouxe nova disciplina para a prestação de serviços de saneamento básico, exigindo 

tanto do titular quanto do prestador de serviços novas atribuições, direitos e 

obrigações, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração dos planos de saneamento 

básico, a regulação dos serviços, a instituição do controle social dos serviços de 

saneamento e a participação social no planejamento do setor, além da adequação 

da prestação dos serviços às condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-
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financeiro, em regime de eficiência, considerando o sistema de cobrança e a 

composição de taxas e tarifas, a sistemática de reajustes e a política de subsídios. 

Em Teófilo Otoni, o conjunto de instalações e processos integrantes dos 

sistemas de saneamento básico não atende completamente às necessidades atuais, 

de forma que os eixos integrantes necessitam ser repensados com base nas novas 

regras vigentes para o setor.  

De acordo com a legislação vigente, para obtenção de financiamentos ou de 

recursos a fundo perdido, nos órgãos federais e estaduais, a liberação destes ficou 

atrelada à apresentação, por parte do agente tomador, no caso os municípios, do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Com base nessas premissas, o presente contrato tem por objetivo a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Teófilo Otoni que 

busca garantir o acesso da população aos serviços de saneamento com 

universalidade, qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade (ambiental, 

social e econômica), regularidade e continuidade. 
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2. OBJETIVOS DO PMSB DE TEÓFILO OTONI (T.O.) 

O contrato firmado entre as partes consiste em elaborar o Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Teófilo Otoni - MG de modo que este possa concretizar-se 

como o principal instrumento de planejamento e formulação de uma Política de 

Saneamento local que seja sustentável em termos econômicos, sociais e 

ambientais.  Eis o objetivo principal deste PMSB. 

O Plano deverá partir da elaboração de um diagnóstico do conjunto de 

serviços, equipamentos urbanos, instalações operacionais e realidades institucionais 

dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 

manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais e, com base na 

realidade atual. Depois seguir para configurar cenários factíveis (mais ou menos 

otimistas), culminando na escolha de um cenário de referência que será perseguido 

através do estabelecimento de objetivos e metas. As metas serão definidas para 

quatro momentos distintos, a saber, (i): prazo imediato: primeiros 3 anos depois de 

aprovado o PMSB; (ii) curto prazo: 6 anos seguintes; (iii) médio prazo: 8 anos 

seguintes e (iv) longo prazo: 13 anos subsequentes. Finalmente, visando o alcance 

das metas serão propostas as ações que, que depois de aprovadas em audiência 

pública, deverão ser assumidas pelo PMSB e cumpridas pelos gestores.  

O plano deve subsidiar os gestores a fornecer os serviços de saneamento 

básico para todos os cidadãos, tanto da cidade quanto aqueles que residem nas 

áreas rurais do município.  

O PMSB deve ainda apresentar mecanismos de avaliação da eficácia e 

eficiências dos serviços e por fim, propor uma minuta de projeto de lei que o aprove 

enquanto instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico de Teófilo Otoni. 

Uma vez aprovado pela Câmara Municipal o PMSB torna-se um norteador desta  

Política e um forte instrumento de captação de recursos para projetos e obras em 

saneamento básico. 

Por conseguinte, o presente estudo será realizado com a finalidade última de 

subsidiar o governo local no planejamento, operação e gestão dos serviços de 

saneamento básico para os próximos 30 anos, de forma a proporcionar saúde e 

bem-estar para o cidadão de Teófilo Otoni. 
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3. SUBSÍDIO TÉCNICO COMPLEMENTAR 

3.1. Horizonte do PMSB de T.O. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Teófilo Otoni foi elaborado 

considerando um horizonte de planejamento de 30 anos, o que remete ao ano de 

2045 o prazo limite do planejamento para o sistema de Saneamento Básico do 

município. 

As metas, programas e ações dos 04 (quatro) setores ou eixos de serviços 

considerados foram hierarquicamente distribuídos dentro deste horizonte para serem 

cumpridos em prazo imediato (3 anos); curto (6 anos); médio (8 anos) e longo (13 

anos) prazo. 

Enfatiza-se que o PMSB deve ser revisado, com plena participação social, a 

cada 4 anos. 

3.2. Projeção Populacional 

A projeção populacional da área urbana foi realizada a com base no Projeto 

de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Teófilo Otoni, elaborado 

pela empresa YC Engenharia Ltda., com abrangência para o ano de 2030, Esta 

projeção foi elaborada, por sua vez, com embasamento no documento denominado  

―Estudos Demográficos com Objetivo de se Projetar a População Urbana dos 

Municípios Mineiros entre 2000 e 2050‖ desenvolvido pela FACE/CEDEPLAR/IPEAD 

e ajustado segundo o crescimento apresentado pelo Censo Demográfico do ano de 

2010, realizado pelo IBGE. 

A projeção apresentada considerou um horizonte de planejamento de 30 anos 

(alcançando o ano de 2030), de forma que a SHS precisou extrapolar a análise para 

o ano de 2045. Para tanto considerou que a taxa de crescimento anual seria 0,5% 

até o ano de 2040 e nos últimos 5 anos, seria de 0,45%. O Quadro 1 apresenta a 

projeção populacional elaborada. 
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Quadro 1 - Projeção populacional da área urbana de Teófilo Otoni 

Ano 
População 

Urbana Taxa (%a.a) 

2015 115120 0,90 

2016 115925 0,70 

2017 116737 0,70 

2018 117554 0,70 

2019 118377 0,70 

2020 119206 0,70 

2021 120040 0,70 

2022 120880 0,70 

2023 121727 0,70 

2024 122579 0,70 

2025 123437 0,70 

2026 124177 0,60 

2027 124922 0,60 

2028 125672 0,60 

2029 126426 0,60 

2030 127184 0,60 

2031 127820 0,50 

2032 128459 0,50 

2033 129102 0,50 

2034 129747 0,50 

2035 130396 0,50 

2036 131048 0,50 

2037 131703 0,50 

2038 132361 0,50 

2039 133023 0,50 

2040 133688 0,50 

2041 134357 0,45 

2042 134961 0,45 

2043 135569 0,45 

2044 136179 0,45 

2045 136792 0,45 

Fonte: SHS (baseado em YC Engenharia Ltda.; FACE/CEDEPLAR/IPEAD 

 e Censo Demográfico do IBGE/2010) 
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3.3. Premissas conceituais e caracterização de resíduos sólidos  

Segundo definições dispostas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o  

sistema de limpeza urbana é composto pelas atividades relacionadas à limpeza do 

espaço coletivo urbano, isto é, varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, 

capina de praças e jardins e podas de árvores urbanas. Já o manejo de resíduos 

sólidos abrange os seguintes subprocessos: segregação dos resíduos na origem; 

acondicionamento e disponibilização para coleta; coleta, transporte, 

processamento/armazenamento provisório, tratamento e disposição final. 

3.3.1. Classificação dos resíduos sólidos 

A Política nacional de Resíduos Sólidos apresenta, dentre outras 

informações, a classificação dos resíduos sólidos segundo sua origem, sendo  

adotadas para este PMSB as seguintes definições: 

a) Resíduos sólidos urbanos: são os resíduos originados nos domicílios 

somados aos resíduos de limpeza urbana e aos resíduos de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Adotou-se 

esta convenção neste plano devido ao fato de que estas três 

categorias são atendidas pelo mesmo serviço de coleta de resíduos 

urbanos 

o Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas 

em residências urbanas;  

o Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, 

limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 

limpeza urbana; 

o Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os 

resíduos da limpeza urbana, aqueles gerados em ETAs, ETEs e 

aterros sanitários, os resíduos dos serviços de saúde, os 

resíduos da construção civil, os resíduos dos transportes. 

b) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 

nessas atividades (ex: ETAs e ETEs), excetuados os resíduos sólidos 

urbanos; 
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c) Resíduos passíveis de logística reversa: todos os resíduos que, 

segundo o Art. 33 da lei 12.305/2010, devem ter sistemas de logística 

reversa para coleta e restituição dos mesmos no ciclo de vida dos 

produtos. Os resíduos que se enquadram nesta categoria são: pilhas e 

baterias, lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes, pneus, 

embalagens de agrotóxicos e produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes. 

d) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais;  

e) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde 

(ex: hospitais, clínicas, consultórios, farmácias, laboratórios de análises 

clínicas, etc.), conforme definido em regulamento ou em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); 

f) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

g) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 

utilizados nessas atividades;  

h) Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira;  

i) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 

extração ou beneficiamento de minérios. 

Todos os resíduos, independente de sua origem, devem ser coletados, 

acondicionados, transportados, tratados e submetidos à disposição final com 

segurança para as pessoas e para o meio ambiente.  A estes processos, tomados 

conjuntamente, como dito anteriormente, dá-se o nome de manejo de resíduos 

sólidos. 
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A classificação se torna relevante na medida em que auxilia na escolha da 

estratégia de gerenciamento mais viável e adequada. Nas proposições do presente 

Plano de Saneamento, será adotada a classificação dos resíduos segundo sua 

origem, por ser a que mais se adéqua aos procedimentos de gestão e de 

gerenciamento em vigência. No entanto, os resíduos sólidos ainda podem ser 

classificados de outras formas, as quais se baseiam em determinadas 

características e propriedades.  

Assim, além da classificação quanto à origem, detalhada anteriormente, os 

resíduos podem ser categorizados quanto à sua natureza física, composição 

química, riscos potenciais ao meio ambiente e obrigatoriedade de se estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa, conforme mostrado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Classificação dos Resíduos Sólidos 

Quanto a natureza física 
 Secos 

 Molhados 

Quanto a composição química 
 Matéria orgânica 

 Matéria Inorgânica 

Quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente 

 Resíduos classe I – perigosos 

 Resíduos classe II – não perigosos 

         Resíduos classe II A – não 
inertes 

         Resíduos classe II B – inertes 

Quanto à obrigatoriedade de se estruturar e 
implementar sistemas de logística reversa 

 Embalagens e rejeitos de 
agrotóxicos 

 Pilhas e baterias 

 Pneus 

 Óleos lubrificantes 

 Lâmpadas fluorescentes 

 Produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes 

Radioativos 

Fonte: IPT/CEMPRE, 20001 apud Quezado (2010) / SHS (2013). 

                                            

 

1 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS/COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM - IPT/CEMPRE. 

Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. 2ª ed., São Paulo: Páginas & Letras, 2000. 
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Destaca-se que é de fundamental importância direcionar esforços para 

solucionar a problemática da disposição final dos resíduos sólidos, 

independentemente de sua origem, como forma de tentar garantir que os resíduos 

gerados não sejam misturados ou enviados para locais inadequados, causando 

transtornos futuros. 

3.3.2. Resíduos da construção civil 

Os resíduos da construção civil são formados por uma mistura de materiais 

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

construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. 

Exemplos desses materiais são tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 

rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, 

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

frequentemente chamados de entulhos de obras. 

Conforme a Resolução CONAMA nº. 307, datada de 5 de julho de 2002, os 

resíduos da construção civil são classificados da seguinte forma: 

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

tais como: 

o de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e 

de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

o o de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento, entre outros), argamassa e concreto; 

o o de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 

em concreto (blocos, tubos, entre outros) produzidas nos canteiros 

de obras. 

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

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

 Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 
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 Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como: tintas, solventes, óleos, ou aqueles 

contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais. 

3.3.3. Resíduos de serviços de saúde 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles provenientes de 

atividades relacionadas ao atendimento à saúde humana ou animal, segundo a 

Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, elaborada pela ANVISA e a 

Resolução CONAMA nº. 358 de 29 de abril de 2005.  

Estão incluídos nesse tipo de resíduos aqueles provenientes de: 

 assistência domiciliar à saúde e de trabalhos de campo; 

 laboratórios analíticos de produtos para saúde; 

 necrotérios; 

 funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento; 

 serviços de medicina legal; 

 drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 

 estabelecimento de ensino e pesquisa na área de saúde; 

 centros de controle de zoonoses; 

 distribuidores de produtos farmacêuticos; 

 importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro; 

 unidades móveis de atendimento à saúde; 

 serviços de acupuntura; 

 serviços de tatuagem; 

 entre outros similares; 

De acordo com as resoluções supracitadas, os RSS são classificados conforme a 

Tabela 1, disposta a seguir. 
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Tabela 1 - Resíduos de Serviço de Saúde – Classificação 

Classificação dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 e a 

Resolução CONAMA nº 358 de 2005. 

Grupo A1: Culturas e estoques de microrganismos, resíduos de fabricação de 

produtos biológicos, exceto os hemoderivados, descarte de vacinas de 

microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentos utilizados 

na transferência, inoculação ou mistura de culturas, resíduos de laboratórios de 

manipulação genética, resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos 

ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica ou cujo 

mecanismo de transmissão seja desconhecido, bolsas de transfusões contendo 

sangue ou hemocomponentes rejeitados por contaminação ou por má 

conservação com prazo de validade vencido e aquelas oriundas de coleta 

incompleta, sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. 

Grupo A2: Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos ao processo de experimentação com 

inoculação de microrganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres dos 

animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 

epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a 

estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 

Grupo A3: Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 

fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 g ou estatura menor 

que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não 

tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou 

familiares. 

Grupo A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas de dialisadores, quando 

descartados, filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana 

filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros 

similares, sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, 

urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam 
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suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentar relevância 

epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença 

emergente que seja epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 

transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons, 

resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo, recipientes e 

materiais resultantes do processo de assistência à saúde que não contenha 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, peças anatômicas (órgãos e 

tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de 

estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica, carcaças, peças 

anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microrganismos, bem como suas forrações, bolsas transfusionais vazias ou 

com volume residual pós-transfusão. 

Grupo A5: Órgãos, tecidos, fluídos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 

escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos, 

ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

Grupo B: Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 

antineoplásicos, imunomoduladores, antirretrovirais, quando descartados por 

serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos ou 

apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos 

controlados pela Portaria 344/98 e suas atualizações, resíduos de saneantes, 

desinfetante, resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, 

inclusive os recipientes contaminados por estes, efluentes de processadores de 

imagem (reveladores e fixadores), efluentes dos equipamentos automatizados 

utilizados em análises clínicas e demais produtos considerados perigosos, 

conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, 

inflamáveis e reativos). 

Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 
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especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e 

para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadram-se neste 

grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios de pesquisa e ensino na 

área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina nuclear 

e radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos 

limites de eliminação. 

Grupo D: Papel de uso sanitário, fralda, absorventes higiênicos, peças 

descartáveis do vestuário, resto alimentar do paciente, material utilizado em 

antissepsia e hemostasia de venóclises, equipos de soro e outros similares não 

classificados como Grupo A1, sobras de alimentos e do preparo de alimentos, 

restos alimentares do refeitório, resíduos provenientes das áreas 

administrativas, resíduos de varrição, flores, podas e jardins, resíduos de gesso 

provenientes de assistência à saúde. 

Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 

pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; 

lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 

similares. 

Inicialmente definidos pela Resolução CONAMA n° 283, de 12 de julho de 

2001, os procedimentos para o gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 

(RSS) visam majoritariamente o tratamento de disposição final destes resíduos, 

segundo os princípios da prevenção e da precaução. Conforme a necessidade de 

aprimoramento e atualização dos procedimentos, a Resolução CONAMA n° 283 foi 

revogada pela Resolução CONAMA n°358, de 29 de abril de 2005.  No entanto, 

ocorreu também um avanço significativo no ano anterior, com a Resolução RDC 

n°306, de 7 de dezembro de 2004, implementada pela Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Estes instrumentos legais foram levados em conta 

para a elaboração do presente PMGIRS. 
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Segundo a ANVISA, todo gerador de RSS deve elaborar PGRSS, baseado 

nas características dos resíduos gerados e na classificação constante da Tabela 1, 

estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS. 

Ainda, de acordo com a Resolução RDC nº 306 de 2004, o PGRSS a ser 

elaborado deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e 

disposição final dos RSS, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis pelas 

seguintes etapas. 

a) Manejo 

O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em 

seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final, 

incluindo as seguintes etapas: 

o Segregação - Consiste na separação dos resíduos no momento 

e local de sua geração, de acordo com as características físicas, 

químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 

b) Acondicionamento - Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, 

em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de 

punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento 

deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo Tabela 

2. 

c) Identificação 

Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 

contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos 

RSS (Tabela 3). 

d) Transporte interno 

Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado 

ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de 

disponibilização para a coleta. 

e) Armazenamento temporário 

Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta 
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dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o 

ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito 

armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo 

obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento.  

f) Tratamento 

Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as 

características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 

contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. O 

tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro 

estabelecimento, observadas nestes casos, as condições de segurança para o 

transporte entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas 

para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de 

licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são 

passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio 

ambiente. 

Algumas das características relacionadas às vantagens e desvantagens das 

técnicas de tratamento de RSS utilizadas com maior frequência no Brasil podem ser 

encontradas na Tabela 6.  

g) Armazenamento externo 

Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de 

coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 

coletores. No armazenamento externo não é permitida a manutenção dos sacos de 

resíduos fora dos recipientes ali estacionados. 

h) Coleta e transporte externos 

Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento 

externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que 

garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos 

trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as 

orientações dos órgãos de limpeza urbana. A coleta e transporte externos dos 
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resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as normas NBR 

12.810 e NBR 14.652 da ABNT (Tabela 7). 

i) Disposição final 

Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para 

recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com 

licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº.237/97 (Tabela 2). 

Tabela 2 - Resíduos de Serviço de Saúde – Regras de Acondicionamento 

Acondicionamento dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 

Os resíduos do Grupo A, de risco infectante são acondicionados em saco de cor branco leitoso. 

Os resíduos do Grupo B, de risco químico são acondicionados em saco de cor laranja. 

Os resíduos do Grupo C, de risco radioativo são acondicionados em saco de cor magenta. 

Os resíduos do Grupo D, de risco comum são acondicionados em recipientes segundo a 

resolução CONAMA 275 de 2001, ou seja, cor azul para PAPÉIS, cor amarela para METAIS, 

cor verde para VIDROS, cor vermelha para PLÁSTICOS e cor marrom para RESIDUOS 

ORGÂNICOS. 

Os resíduos do Grupo E, de risco perfurocortante são acondicionados em caixa rígida 

específica. 

O material utilizado para o acondicionamento dos resíduos deverá se resistente à ruptura e 

vazamento, impermeável, estando de acordo com a NBR 9191/2000 da ABNT.  

Tabela 3 - Resíduos de Serviço de Saúde – Identificação 

Identificação dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 e NBR 7500 da ABNT 

Os resíduos do Grupo A, de risco infectante são identificados com o símbolo de substância 

INFECTANTE com desenho e contornos pretos em rótulo branco. 

Os resíduos do Grupo B, de risco químico são identificados com o símbolo de RISCO com 

discriminação de substancia química e frases de risco. 

O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e 

Mercúrio (Hg) e seus compostos, deve ser feito de acordo com a Resolução CONAMA nº. 

257/1999. 

Os resíduos do Grupo C, de risco radioativo são identificados pelo símbolo internacional de 

presença de IRRADIAÇÃO IONIZANTE (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e 

contornos pretos, acrescidos da expressão REJEITO RADIOATIVO. 

Os resíduos do Grupo D, de risco comum são identificados com a relação de grupos, 
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recipientes e cores estabelecida pela resolução CONAMA 275 de 2001, ou seja, cor azul para 

PAPÉIS, cor amarela para METAIS, cor verde para VIDROS, cor vermelha para PLÁSTICOS e 

cor marrom para RESIDUOS ORGÂNICOS. 

Os resíduos do Grupo E, de risco perfurocortante são identificados com o símbolo de 

substância INFECTANTE com desenho e contornos pretos em rótulo branco. 

O transporte e armazenando dos resíduos deverão ser devidamente identificados com símbolos 

de identificação segundo especificações da NBR-7500.  

Tabela 4 - Resíduos de Serviço de Saúde – Transporte Interno 

Transporte Interno dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 

O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente definido e 

em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, 

períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades. 

Deve ser feito separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos 

a cada grupo de resíduos. 

Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, 

impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas 

arredondados, e serem identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles 

contidos. Devem ser providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. 

Os recipientes com mais de 400 L de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. O 

uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos para o 

transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

Tabela 5 - Resíduos de Serviço de Saúde – Armazenamento Temporário 

Armazenamento temporário dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 

O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos em que a distância entre o 

ponto de geração e o armazenamento externo justifiquem. 

A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resíduos deve ter pisos e paredes 

lisas e laváveis, sendo o piso ainda resistente ao tráfego dos recipientes coletores. Deve 

possuir ponto de iluminação artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois 

recipientes coletores, para o posterior traslado até a área de armazenamento externo. Quando 

a sala for exclusiva para o armazenamento de resíduos, deve estar identificada como ―SALA 

DE RESÍDUOS‖. 

A sala para o armazenamento temporário pode ser compartilhada com a sala de utilidades. 

Neste caso, a sala deverá dispor de área exclusiva de no mínimo 2 m
2
, para armazenar, dois 
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recipientes coletores para posterior traslado até a área de armazenamento externo. 

No armazenamento temporário não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos 

recipientes ali estacionados. 

Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados por período superior a 24 horas de 

seu armazenamento, devem ser conservados sob refrigeração, e quando não for possível, 

serem submetidos a outro método de conservação.  

O armazenamento de resíduos químicos deve atender à NBR 12235 da ABNT 

Tabela 6 - Resíduos de Serviço de Saúde – Métodos de Tratamento 

Métodos de tratamento dos RSS: Vantagens e Desvantagens  

O tratamento consiste em modificar as características físicas, químicas ou biológicas dos RSS 

com o objetivo de reduzir ou neutralizar seus respectivos riscos, permitindo destina-los para a 

disposição final dentro dos padrões e normas legais. 

No Brasil, os principais tipos de tratamento para RSS são a autoclavagem, incineração e micro-

ondas. 

A autoclavagem consiste em processo de descontaminação por vapor em condições alta 

temperatura e pressão. VANTAGENS: baixo custo de investimento e operação, adequado para 

pequenos estabelecimentos; Operação relativamente simples; Não emissão de poluentes na 

atmosfera. DESVANTAGENS: A eficiência da esterilização depende da correta operação; 

Algumas embalagens impedem a penetração do vapor, reduzindo a eficiência da esterilização; 

Não pode ser utilizada para resíduos anatômicos. 

O processo de autoclavação aplicado em laboratórios para redução de carga microbiana de 

culturas e estoques de microrganismos está dispensado de licenciamento ambiental, ficando 

sob a responsabilidade dos serviços que as possuírem, a garantia da eficácia dos 

equipamentos mediante controles químicos e biológicos periódicos devidamente registrados. 

A incineração consiste na queima dos resíduos, utilizando gás natural, gás metano ou diesel 

para combustão inicial. VANTAGENS: Redução significativa de volume; Pode-se aproveitar o 

calor para gerar energia elétrica; Diminuição dos custos do transporte de escória aos aterros; 

Resíduo irreconhecível após tratamento. DESVANTAGENS: Custo elevado de investimento; 

Emissão de poluentes gasosos; Necessidade de tratamento dos gases emitidos; Necessidade 

de sistemas de monitoramento ambiental. 

Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na 

Resolução CONAMA nº. 316/2002.  

O micro-ondas consiste no processo de descontaminação pelo alto aquecimento das moléculas 

de água induzido por ressonância. VANTAGENS: Redução significativa de volume, de 
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aproximadamente 80%; Resíduos irreconhecível e descaracterizado após tratamento; 

Operação simples; Ocupa pequena área; Não produz efluente líquido ou emissões gasosas. 

DESVANTAGENS: Impedimento de operação no cone de recepção, quando da entrada de 

objetos rígidos no triturador; O triturador aceita somente pequenas peças de metal. 

Tabela 7 - Resíduos de Serviço de Saúde – Regras de Coleta e Transporte Externo. 

Regras de coleta e transporte externo dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 

A coleta pode ser entendida como interna ou externa. A coleta interna consiste no fechamento e 

recolhimento dos sacos e recipientes de resíduos, e no seu transporte até o local de 

armazenamento temporário ou armazenamento externo, onde deverão estar alocados para a 

coleta externa.  

A coleta externa consiste em apanhar os resíduos armazenados e transporta-los para o 

tratamento e disposição final adequados. 

O transporte consiste na retirada dos resíduos de serviço de saúde desde seu armazenamento 

externo até a central de tratamento ou disposição final. Os serviços de transporte devem 

devidamente regulamentados e fiscalizados pelo poder municipal ou estadual, independente do 

serviço de transporte ser privado ou público. 

Os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde 

devem atender às exigências legais e às normas da ABNT.  

As características originais de acondicionamento devem ser mantidas, não se permitindo 

abertura, rompimento ou transferência do conteúdo de uma embalagem para outra durante o 

processo de coleta e transporte. 

 

Tabela 8 - Resíduos de Serviço de Saúde – Legislação e Normas. 

Principais resoluções nacionais 

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição 

final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre o tratamento e a destinação 

final dos resíduos dos serviços de saúde. 

Resolução ANVISA RDC nº 306 de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

Normas técnicas 

ABNT NBR 7500:2013 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 

armazenamento de produtos. 
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NBR 7501:2011 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Terminologia 

NBR 7503:2013 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 

perigosos - Características, dimensões e preenchimento. 

NBR 9191/2000 da ABNT Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e 

métodos de ensaio 

ABNT NBR 12807:2013 Resíduos de serviços de saúde — Terminologia 

ABNT NBR 12808:1993 Resíduos de serviço de saúde - Classificação 

ABNT NBR 12809:2013 Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde intraestabelecimento 

ABNT NBR 12810:1993 - Coleta de resíduos de serviços de saúde - Procedimento 

ABNT NBR 13853:1997 Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes 

- Requisitos e métodos de ensaio  

ABNT NBR 13842:2008 – Artigo têxteis hospitalares – Determinação de pureza (resíduos de 

incineração, corantes corretivos, substâncias gordurosas e de substâncias solúveis em água). 

3.4. Gestão, Fiscalização e Regulação do Serviço de Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos Sólidos 

3.4.1. Gestão 

O que as diretrizes nacionais buscam na gestão de resíduos sólidos dos 

municípios é integrar os diversos atores envolvidos nos processos e procedimentos 

de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, de forma a alcançar a maior 

eficiência possível na busca por objetivos conjuntamente estabelecidos. 

Devem ser definidas estratégias, ações e procedimentos que busquem o 

consumo responsável, a minimização da geração de resíduos e a promoção de um 

gerenciamento adequado e sustentável, com a participação dos diversos segmentos 

da sociedade, de forma mais articulada possível. 

A gestão pública dos serviços de limpeza e manejo de resíduos pode ser 

executada de forma centralizada, pelo Poder Público municipal, por meio de seus 

próprios órgãos e departamentos, ou de forma descentralizada, por autarquias, 

empresas públicas intermunicipais, sociedades intermunicipais de economia mista 

ou por empresas privadas, mediante contratos de terceirização ou concessão. 

Destaca-se que, em geral, a gestão de resíduos em municípios é feita pela própria 
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administração pública com a contratação de empresas privadas para prestar 

serviços específicos.  

A título comparativo é possível imaginar a gestão puramente privada dos 

serviços associados à gestão de resíduos sólidos, com pouca ou nenhuma 

regulamentação estatal. Um ou mais regimes poderiam ser combinados em modelo 

híbrido, com soluções conjugadas ou distintas para cada etapa da cadeia de 

resíduos, nestes casos, há de considerar as vantagens específicas de cada um dos 

diferentes modelos institucionais, podendo, assim, assumir diversos formatos, de 

acordo com a conveniência local e o interesse público. 

Para este estudo de alternativas de gestão, propõe-se que estas sejam 

avaliadas pressupondo a continuidade. da alternativa escolhida. Vale ressaltar que, 

atualmente, os serviços de coleta convencional, transporte e os serviços da limpeza 

pública são prestados em Teófilo Otoni por meio da contratação de uma empresa 

privada, a HS – Prestação de Serviços. 

Observa-se que, de acordo com o atual ordenamento jurídico-legal brasileiro, 

a administração publica conta com vários arranjos institucionais para prestação de 

serviços públicos. Sob a ótica do Poder Público, a gestão de resíduos sólidos pode 

ser realizada, segundo PPIAF (2011) das seguintes formas: 

3.4.1.1. Modelo Gestão Pública 

a) Via Administração Pública Direta – secretaria, órgão ou departamento 

Na execução direta, o Poder Público, por si só, realiza a prestação dos 

serviços públicos, desde que disponha de recursos humanos, materiais e técnicos. 

Não há, portanto, contratação de particular ou criação de entidade da Administração 

Pública indireta para isso. Além disso, o Poder Público pode criar órgão ou 

departamento específico para a execução desses serviços. 

Vantagens: é muitas vezes o modelo mais adequado para pequenos 

municípios localizados em áreas isoladas, sem conurbação, por permitir maior 

eficiência e menor custo para a municipalidade. 

Desvantagens: ingerências políticas no órgão municipal ou departamento 

responsável pela coleta podem acarretar em disfunções de ordem funcional, 

prejudicando a eficiência da operação. 
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b) Via Administração Pública Indireta – autarquia, empresa pública ou 

sociedade de economia mista 

Na execução indireta, o Poder Público delega o serviço para terceiros. Essa 

delegação pode ocorrer mediante lei para entidade da Administração Pública indireta 

ou, ainda, por contrato, para uma empresa privada, permitindo a formalização da 

concessão, parceria público-privada, permissão ou terceirização. No primeiro caso, 

trata-se de delegação legal e, nos demais, de delegação contratual. Nestes casos, a 

titularidade do serviço é transferida para a nova entidade. 

Vantagens: pode aumentar a eficiência em relação à administração direta e 

evita, em algum grau, a ingerência política e suas consequências para a operação. 

Desvantagens: apesar da redução do risco, é ainda possível a ingerência 

política dos administradores públicos da municipalidade, de forma que a eficiência 

administrativa e operacional pode ficar prejudicada. 

3.4.1.2. Modelo Gestão Pública Consorciada 

a) Consórcio Público 

Os consórcios intergovernamentais surgiram com a possibilidade concreta de 

redistribuição de tarefas e responsabilidades entre os níveis governamentais, além 

de oferecerem uma alternativa para os municípios somarem esforços e 

competências, podendo assim economizar recursos. Os consórcios públicos são 

disciplinados pela Lei dos Consórcios Públicos, regulamentada pelo Decreto Federal 

nº 617, de 17 de janeiro de 2007. 

O consórcio intermunicipal é um pacto entre dois ou mais municípios que se 

comprometem a executar em conjunto determinada realização. É uma modalidade 

de acordo firmada entre entidades de mesma natureza. Esta forma de associação 

permite às prefeituras assegurar a prestação de serviços às suas populações, de 

forma mais organizada e econômica. 

Como vantagens dos consórcios intermunicipais de resíduos sólidos é 

possível citar a possibilidade de realizar o planejamento integrado entre os 

Municípios consorciados; a otimização do uso de áreas para a disposição final de 

RSU; a oportunidade de ganhos pelo aumento de escala; a redução de custos 
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operacionais; a minimização dos riscos e impactos ambientais; e o favorecimento da 

adoção de tecnologia mais avançada. 

Os consórcios recebem críticas devido à complexidade e rigor exigidos para a 

implementação e operação de um consórcio público. Por exemplo, a Lei dos 

Consórcios Públicos condiciona o consórcio à sua aprovação legal em cada um de 

seus entes integrantes sem prejuízo de todos os contratos e documentos 

necessários à sua regulamentação, os quais muitas vezes exigem negociações 

políticas. 

Vantagens: possibilidade de articulação com organizações da sociedade civil, 

formação de rede interinstitucional de cooperação e ajuda mútua, com ganhos na 

relação horizontal e participativa em oposição às relações competitivas e isoladas 

com menor poder diante das relações verticais. 

Desvantagens: complexidade e rigor exigidos para a implementação e 

operação de um consórcio público. 

b) Convênio de Cooperação 

A partir do convênio o município pode delegar a regulação de um determinado 

serviço a uma instituição de outro município ou do governo estadual. O convênio de 

cooperação entre entes federados precisa estar amparado, obrigatoriamente, por lei 

de cada um dos conveniados. Os convênios podem dispor sobre o planejamento, 

programação, regulação, fiscalização e a avaliação e controle de serviços públicos.  

São embasados na Lei dos Consórcios Públicos, possuindo como objetivo a 

constituição e regulação de obrigações de um ente com outro ou com o consórcio, 

caso haja a prestação de serviços públicos. Mais do que isto, serve para concretizar 

a execução de serviço público sem ultrapassar os limites da gestão associada. 

O contrato de programa pode ser celebrado com entes da administração 

direta ou indireta, sejam estes últimos pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. Nesta modalidade de gestão, os municípios poderão formar um consórcio, 

que pode celebrar com uma autarquia de um dos municípios um contrato de 

programa para a realização de serviços de interesse comum, como, por exemplo, a 

disposição final dos resíduos sólidos dos entes envolvidos. 
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Vantagens: possibilidade de articulação com organizações da sociedade civil, 

formação de rede interinstitucional de cooperação e ajuda mútua, com ganhos na 

relação horizontal e participativa em oposição às relações competitivas e isoladas 

com menor poder diante das relações verticais. 

Desvantagens: complexidade e rigor exigidos para a implementação e 

operação de um consórcio público. 

3.4.1.3. Modelo Gestão Delegada à Iniciativa Privada com a atuação de Agência 

Reguladora 

a) Contrato de Prestação de Serviço 

Trata-se de contrato administrativo de prestação de serviços ou obras 

públicas, em observância ao disposto na Lei de Licitações. Nesse caso a 

remuneração é feita pela Administração Pública à medida que o contrato vai sendo 

cumprido. O prazo máximo de contratação é de 60 meses, não podendo haver 

financiamentos provenientes de particulares. 

Vantagens: ganhos de eficiência e produtividade a custo pré-determinado 

pela Administração Pública. 

Desvantagens: impossibilidade de financiamento privado limita a inovação e 

aumento de eficiência. 

b) Concessão 

(i) Concessão comum 

Nos termos da Lei de Saneamento Básico, a limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos é serviço público, portanto, trata-se de uma atividade de utilidade 

material destinada à satisfação da coletividade em geral, que o Estado assume 

como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo, ou por um terceiro. 

Sendo serviço público, deve ser prestado sob o regime de direito público. 

Uma possibilidade para a prestação das atividades pertinentes ao gerenciamento de 

resíduos sólidos é a aplicação do regime de concessão. No que se refere à 

delegação de tais serviços pela administração pública, vale notar que nos termos da 

Constituição Federal, é competência dos Municípios organizar e prestar assistência 

direta ou indireta, sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de 

gerenciamento de resíduos sólidos de interesse local.  
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O modelo de concessão implica em um processo licitatório, nos termos da Lei 

de Licitações. Neste regime, o concessionário privado assume a responsabilidade 

pela execução e financiamento do serviço ou da obra, e pela sua operação e 

manutenção durante toda a vigência do contrato, sendo remunerado integralmente 

pela tarifa correspondente. 

Um modelo possível seria atribuir à concessionária responsabilidade pela 

coleta dos resíduos sólidos e cobrança dos produtores de resíduos e residentes 

atendidos. A cobrança da taxa seria definida de acordo com metodologia que deverá 

ser aprovada pela entidade reguladora desta concessão. 

(ii) Concessão patrocinada e administrativa: Parcerias Público-Privadas 

(PPP) 

PPP pode ser definida como uma nova espécie de colaboração entre o setor 

público e o setor privado, introduzida e disciplinada pela Lei de PPPs (Lei nº 

11.079/04) e fundamentada em um contrato de concessão de longo prazo, tendo por 

objeto um serviço ou utilidade desfrutável pela comunidade ou administração pública 

e atribuindo responsabilidade pelo pagamento ou garantia de parcela (PPP 

patrocinada) ou da totalidade (PPP administrativa) das receitas do concessionário ao 

poder público. É importante ressaltar que é vedada a celebração de contrato de PPP 

que tenha como objetivo apenas a realização de obras ou cujo valor do contrato seja 

inferior a R$ 20.000.000,00 ou ainda cujo período de prestação do serviço seja 

inferior a 5 anos. 

Na concessão em regime de PPP, o concessionário é obrigado à prestação 

do serviço pelo prazo do contrato, assim como pela realização das obras 

necessárias à prestação do serviço, porém recebendo uma contraprestação 

financeira periódica a cargo do Poder Concedente, à medida que o serviço é 

prestado. 

É fácil perceber que tal regime pressupõe um compromisso de 

responsabilidade financeira importante por parte do Poder Concedente.  

Visto sob esta ótica, pode ser mais viável adotar a concessão comum, em que 

o Estado não assume qualquer exposição financeira, transferindo todo o risco 

remuneratório ao particular, ao invés da concessão por PPP. 
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A experiência mostra, contudo, que a concessão comum, em matéria de 

resíduos sólidos, tal como é usualmente empregada hoje, contempla contratos de 

grande valor com considerável risco de remuneração, uma vez que tais contratos 

impõem obrigações de grande magnitude, a exemplo da implantação e operação de 

infraestrutura para disposição final dos resíduos, com remuneração nem sempre 

previsível, tendo em vista as incertezas de demanda ou de crédito do Município nos 

casos em que este atua como usuário único. 

Esse fato muitas vezes torna a licitação da concessão comum pouco atrativa 

para o setor privado, uma vez que devem ser feitos investimentos visando à 

modernização, manutenção e reforma da infraestrutura de aterros, dentre outros, 

sem um nível seguro de remuneração ou mesmo garantia de pagamento pelo 

Município usuário único. Nestes casos, a PPP pode ser uma alternativa que torne as 

licitações da concessão destes serviços públicos mais atraentes ao setor privado. 

Devido aos compromissos financeiros relevantes assumidos pelo Estado nas 

PPPs, conclui-se que a adoção da PPP só será legítima e justificada quando, forem 

recusadas todas as alternativas de contratação da iniciativa privada pelo setor 

público, inclusive a concessão de serviço público comum, e a PPP restar como única 

alternativa viável ou, como aquela capaz de alcançar os melhores resultados em 

contrapartida ao menor investimento. 

As PPPs apresentam-se como alternativa bastante interessante para projetos 

de gerenciamento de resíduos sólidos que ainda requeiram elevado volume de 

investimentos. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 

RSU qualificam-se como serviço público. Sob esse aspecto,  tanto a concessão 

patrocinada (que só é admitida para serviços públicos) ou a concessão 

administrativa (admitida tanto para serviço público como para outras atividades não 

qualificadas como tal, mas com alguma relevância pública) seriam cabíveis. 

Vantagens: em casos em que há necessidade de investimentos pesados em 

infraestrutura e modernização, as PPPs podem ser a melhor alternativa tanto para o 

Poder Público como para a iniciativa privada, permitindo aportes de capitais 

compatíveis com a magnitude das obras a serem realizadas e sem prejuízo para a 

operação. 
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Desvantagens: implementação complexa e viável apenas para operações de 

grande escala ou em que seja necessário investimentos pesados em modernização 

e infraestrutura. 

c) Permissão e Autorização 

A permissão é definida pela doutrina administrativa como um ato unilateral, 

regulamentado pela Lei de Concessões, pelo qual a Administração faculta a alguém 

a prestação de um serviço público ou permite a utilização especial de um bem 

público em caráter precário, o que significa que o Poder Público poderá desfazer a 

permissão sem o pagamento de uma indenização, pois não há um prazo certo e 

determinado. Assim a permissão é precária (pode ser desfeita a qualquer momento).  

As permissões de serviço público, tal como o gerenciamento de resíduos 

sólidos, por força do artigo 175 da Constituição Federal, devem ser sempre 

precedidas de licitação. A relação com o Poder Público é de assumir a 

responsabilidade objetiva frente ao usuário.  

A principal característica do regime jurídico desse tipo de delegação de 

serviços é a precariedade, tal como explicitado acima, de modo que esse tipo de 

execução indireta não é muito recomendada para o gerenciamento de aterros 

sanitários. 

Já a autorização de um ente privado para prestar um serviço ocorre mediante 

ato unilateral da Administração Pública, para a exploração de uma atividade 

econômica não qualificada como serviço público, mas sujeita à regulação por força 

de interesse público. 

3.4.2. Soluções Consorciadas 

Apontada como uma opção para integrar infraestruturas de vários municípios 

e aumentar a escala dos serviços, os consórcios públicos se constituem como 

alternativa vantajosa, pois promovem a redução de custos unitários em relação aos 

serviços de manejo de resíduos sólidos. Neste contexto, de acordo com o Guia de 

orientação para adequação dos municípios à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

elaborado pela PwC (2011), com a intenção de viabilizar a implantação de ações, 

programas ou projetos desejados, os municípios firmam um contrato com objetivos e 
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responsabilidades quanto à realização de um interesse comum entre os 

contratantes, que se transformará no estatuto do consórcio público.  

Entretanto, o BNDES (2013) ressalta que, apesar da existência de legislação 

específica desde 2005 (Lei n° 11.107/05, regulamentada pelo Decreto n° 6.017/07) e 

do incentivo da política nacional brasileira, os consórcios públicos intermunicipais 

ainda não são uma modalidade muito usual no Brasil, embora a sua adoção venha 

se estruturando de forma mais significativa, principalmente nas regiões Sul e 

Sudeste.  

Vale destacar ainda que, os consórcios intermunicipais têm personalidade 

jurídica e estrutura de gestão autônoma, além de orçamento e patrimônio próprios 

para a realização das suas atividades. Além disso, PwC (2011) afirma que para os 

serviços de gestão de resíduos sólidos, a criação de consórcios intermunicipais 

tende a produzir resultados bastantes positivos, como por exemplo: 

 Aumento da capacidade de realização dos serviços e atendimento da 

população; 

 Maior eficiência no uso dos recursos públicos como máquinas, 

equipamentos e mão de obra; 

 Realização de ações antes inacessíveis a uma única prefeitura, por 

exemplo, a implantação de aterro sanitário; 

 Ações políticas de desenvolvimento urbano e socioeconômico local e 

regional. 

 Aumento da transparência das decisões públicas perante a sociedade; 

 Economia de escala, pela viabilização conjunta de serviços. 

Faz-se necessário destacar que apesar dos pontos positivos, nem sempre o 

estabelecimento de parcerias com outros municípios é uma tarefa simples, pois 

pode envolver barreiras relacionadas às demandas sociais (possivelmente distintas 

entre os municípios) e aspectos e divergências políticas e econômicas. Portanto, 

recomenda-se que a transparência e o diálogo estejam sempre presentes nos 

processos de negociação, uma vez que são peças fundamentais nesse processo de 

acordo comum. 
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Visando dirimir as barreiras supracitadas que podem ser encontradas no 

processo de elaboração de um consórcio público intermunicipal, no Quadro 3, 

encontram-se os principais quesitos necessários para a contratação de consórcio 

público. Neste documento destaca-se a realização inicial de um Protocolo de 

Intenções (contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação 

interessados, converte-se em contrato de consórcio público).  

Quadro 3 - Consórcio Intermunicipal - Quesitos necessários para a contratação de consórcio público 

Protocolo de Intenções (contrato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação interessados, 
converte-se em contrato de consórcio público) 

 

Conteúdo obrigatório do protocolo de intenções:  

 

• a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio 

• a identificação dos entes da Federação consorciados 

 

• a indicação da área de atuação do consórcio 

• a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins 
econômicos 

 

• os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes 
da Federação consorciados perante outras esferas de governo. 

• as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a elaboração, aprovação 
e modificação dos estatutos do consórcio público. 

 

• a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos 
para as suas deliberações. 

• a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que, 
obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado. 

 

• o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de 
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público. 

• as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria 

 

• a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando: 

a. as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público; 

b. os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados; 

c. a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços; 
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d. as condições a que deve obedecer ao contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver 
também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação  consorciados; 

 

e. os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu 
reajuste ou revisão. 

 

• o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno 
cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público 

 

O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação consorciado 
apresenta na assembleia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente consorciado. 

 

É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou 
econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de 
bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão 
associada de serviços públicos. 

 

O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial 

Fonte: PwC (2011) 

A Figura 1 apresenta um modelo de gestão associada por consórcio utilizando 

um contrato de programa, como por exemplo, um contrato para a disposição de 

rejeitos formulada por Peixoto (2008). 
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Figura 1 - Modelo de gestão associada por consórcio e prestação por entidade de consorciado 

 

 Fonte: PEIXOTO (2008) 

3.4.2.1. Etapas de Constituição do Consórcio Público 

A formação de um consórcio público realiza-se em três etapas, a saber: o 

protocolo de intenções, a ratificação e os estatutos. 

Protocolo de intenções 

Trata-se do documento inicial do consórcio público, devendo ser subscrito 

pelos chefes do Poder Executivo de cada ente consorciado e divulgado na imprensa 

oficial para conhecimento público. Seu conteúdo mínimo deve obedecer ao previsto 

na Lei 11.107/05 e no Decreto 6.017/07, que a regulamenta, apresentando as 

seguintes cláusulas: 

 

“I - a denominação, as finalidades, o prazo de duração e 

a sede do consórcio público, admitindo-se a fixação de prazo 

indeterminado e a previsão de alteração da sede mediante 

decisão da Assembléia Geral; 

II - a identificação de cada um dos entes da Federação 

que podem vir a integrar o consórcio público, podendo indicar 

prazo para que subscrevam o protocolo de intenções; 

III - a indicação da área de atuação do consórcio público; 
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IV - a previsão de que o consórcio público é associação 

pública, com personalidade jurídica de direito público e 

natureza autárquica, ou pessoa jurídica de direito privado; 

V - os critérios para, em assuntos de interesse comum, 

autorizar o consórcio público a representar os entes da 

Federação consorciados perante outras esferas de governo; 

VI - as normas de convocação e funcionamento da 

assembléia geral, inclusive para a elaboração, aprovação e 

modificação dos estatutos do consórcio público; 

VII - a previsão de que a assembléia geral é a instância 

máxima do consórcio público e o número de votos para as suas 

deliberações; 

VIII - a forma de eleição e a duração do mandato do 

representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, 

deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação 

consorciado; 

IX - o número, as formas de provimento e a 

remuneração dos empregados do consórcio público; 

X - os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público; 

 

XI - as condições para que o consórcio público celebre 

contrato de gestão, nos termos da Lei nº 9.649, de 1998, ou 

termo de parceria, na forma da Lei nº 9.790, de 1999; 

XII - a autorização para a gestão associada de serviço 

público, explicitando: 

a) competências cuja execução será transferida ao 

consórcio público; 

b) os serviços públicos objeto da gestão associada 

e a área em que serão prestados; 
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c) a autorização para licitar e contratar concessão, 

permissão ou autorizar a prestação dos serviços; 

d) as condições a que deve obedecer o contrato de 

programa, no caso de nele figurar como contratante o 

consórcio público; e 

e) os critérios técnicos de cálculo do valor das 

tarifas e de outros preços públicos, bem como os critérios 

gerais a serem observados em seu reajuste ou revisão; 

XIII - o direito de qualquer dos contratantes, quando 

adimplentes com as suas obrigações, de exigir o pleno 

cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.” 

 

No caso de o consórcio público envolver a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens, as obrigações dos entes da Federação para 

com o consórcio ou uns para com os outros devem ser, para sua validade, 

constituídas e reguladas por contrato de programa. Este, por sua vez, deve conter 

cláusulas que estabeleçam, conforme a Lei do Consórcio Público: 

 

“I - o objeto, a área e o prazo da gestão associada de 

serviços públicos, inclusive a operada por meio de 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 

bens essenciais à continuidade dos serviços; 

II - o modo, forma e condições de prestação dos 

serviços; 

III - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros 

definidores da qualidade dos serviços; 

IV - o atendimento à legislação de regulação dos 

serviços objeto da gestão associada, especialmente no que se 

refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de outros 

preços públicos e, se necessário, as normas complementares a 

essa regulação; 
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V - procedimentos que garantam transparência da 

gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a 

cada um de seus titulares, especialmente de apuração de 

quanto foi arrecadado e investido nos territórios de cada um 

deles, em relação a cada serviço sob regime de gestão 

associada de serviço público; 

VI - os direitos, garantias e obrigações do titular e do 

prestador, inclusive os relacionados às previsíveis 

necessidades de futura alteração e expansão dos serviços e 

conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos 

equipamentos e instalações; 

VII - os direitos e deveres dos usuários para obtenção e 

utilização dos serviços; 

VIII - a forma de fiscalização das instalações, dos 

equipamentos, dos métodos e práticas de execução dos 

serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes para 

exercê-las; 

IX - as penalidades contratuais e administrativas a que 

se sujeita o prestador dos serviços, inclusive quando consórcio 

público, e sua forma de aplicação; 

X - os casos de extinção; 

XI - os bens reversíveis; 

XII - os critérios para o cálculo e a forma de pagamento 

das indenizações devidas ao prestador dos serviços, inclusive 

quando consórcio público, especialmente do valor dos bens 

reversíveis que não foram amortizados por tarifas e outras 

receitas emergentes da prestação dos serviços; 

XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da 

prestação de contas do consórcio público ou outro prestador 

dos serviços, no que se refere à prestação dos serviços por 

gestão associada de serviço público; 
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XIV - a periodicidade em que os serviços serão 

fiscalizados por comissão composta por representantes do 

titular do serviço, do contratado e dos usuários, de forma a 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei no 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995; 

XV - a exigência de publicação periódica das 

demonstrações financeiras relativas à gestão associada, a qual 

deverá ser específica e segregada das demais demonstrações 

do consórcio público ou do prestador de serviços; e 

XVI - o foro e o modo amigável de solução das 

controvérsias contratuais.” 

 

Ratificação 

A ratificação do Protocolo de Intenções marca a celebração do contrato de 

Consórcio Público por meio de lei. A celebração do contrato deve ser feita pelos 

entes que subscreveram o Protocolo de Intenções, ou por uma parte destes, em 

caso de existência de cláusula que assim o preveja.  

Estatutos 

É realizada uma assembleia geral do consórcio público para decidir sobre os 

estatutos que disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos 

órgãos constitutivos do consórcio público. 

3.4.2.2. Estudo sobre a Viabilidade Econômica da Implantação Consorciada de 

Aterros Sanitários 

A realização de um Consórcio Intermunicipal, a exemplo do CIRSU - Vale do 

Mucuri pode reduzir os gastos públicos com os serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos. As vantagens das soluções consorciadas variam conforme as 

características dos acordos firmados entre os municípios integrantes. Por exemplo, 

no caso do aterro sanitário consorciado localizar-se no Município de Teófilo Otoni, 

este pode receber verbas dos outros municípios pela utilização do aterro para 

disposição final dos resíduos gerados. 
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Levando em conta a importância dos consórcios como alternativa de gestão e 

operação do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos nos 

municípios do Brasil como um todo, o Centro de Informações Tecnológicos e 

Ambientais em Resíduos – CITAR e a Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento 

da Administração, Contabilidade e Economia – FUNDACE realizaram um estudo que 

avalia a viabilidade econômica da construção e operação de aterros sanitários, 

considerando o tamanho da população a ser atendida. 

O estudo tem como base dois modelos pré-estabelecidos para consórcios 

intermunicipais para a destinação final de resíduos sólidos em aterro sanitário. 

Ambos os modelos preveem a participação do Governo Federal como agente que 

subsidiará a infraestrutura, utilizando para isso recursos do Orçamento Geral da 

União (OGU): 

 Modelo I: consórcios municipais com operação privada por 20 anos, sendo 

que as concessionárias privadas, além da operação, seriam responsáveis por 

parte dos investimentos; 

 Modelo II: consórcios municipais com operação pública por 10 anos, sendo 

que as concessionárias públicas, além da operação, seriam responsáveis por 

parte dos investimentos. 

De acordo com o CITAR e a FUNDACE, para cada modelo avaliaram-se os 

parâmetros de custos (implantação, operação e encerramento das atividades) 

específicos, a partir dos quais foram mensurados preços anuais por habitante. Tais 

parâmetros foram obtidos junto a atores do setor e trabalhos relacionados ao tema. 

Assim, como no estudo citado, no presente Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Teófilo Otoni foram adotados para o Modelo I três cenários, baseados em 

Taxas Internas de Retorno (TIRs) anuais: 7%, 15% e 20%. Para o Modelo II também 

três cenários, mas baseados em possíveis diferenças de produtividade entre os 

setores público e privado: sem diferenças; diferenças de -25%; e diferenças de -

50%. 

Posteriormente a avaliação do parâmetro custo e mensurados os preços 

anuais per capita para tamanhos distintos de aterros, o estudo apresentou o cálculo 

dos preços para municípios brasileiros sem aterro, na situação de construírem 
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individualmente um aterro sanitário, sem recursos do Governo Federal (Situação I), e 

na situação de se consorciarem a outros municípios (preferencialmente da mesma 

região administrativa) e construírem um aterro com subsídios do OGU (Situação II). 

Por fim, o estudo avalia o quanto que a efetivação de um consórcio reduz os 

preços médios estimados, diminuindo, as parcelas que estes representam na receita 

orçamentária per capita dos municípios e nos seus PIBs per capita. 

A proposta deste item é apresentar a metodologia utilizada pelo estudo para 

avaliar as vantagens de modelos com consórcios municipais, subsídios federais e 

operação pública ou privada, e apresentar os resultados para estudo de caso no 

Município de Teófilo Otoni. Vale destacar que o presente estudo não pretende 

comparar os modelos, apontando o melhor entre eles, uma vez que foram adotados 

cenários distintos para cada proposta, mas sim dar opções ao CIRSU Vale do 

Mucuri, demonstrando a vantagem financeira associada ao consórcio já 

estabelecido. 

Resultados obtidos: Modelo I 

Parâmetros de custo 

Ao levantar os parâmetros referentes aos custos de implantação e de 

operação de um aterro sanitário foi possível estimar o preço final anual per capita e, 

consequentemente, a viabilidade econômica e financeira da implantação de um 

aterro sanitário. Os parâmetros adotados no estudo em questão correspondem ao 

aterro classificado como ―pequeno‖, capaz de atender a uma população de 200 mil 

habitantes, considerando a população total (atual) dos municípios integrantes do 

Consórcio Vale do Mucuri, por um período de 20 anos.  

Ressalta-se que ao longo do período de 20 anos, o aterro sanitário poderá ser 

ampliado com a adesão de novos municípios integrantes ao consórcio, no entanto, 

essa variação de tamanho não é considerada nos cálculos do presente modelo. 
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Tabela 9 - Parâmetros de custo e de escala dos aterros, considerando valores referentes a um 
projeto de 20 anos. 

 

Fonte: Estudo CITAR – FUNDACE (2012). 

Preços anuais per capita para tamanhos distintos de aterros 

Para esse parâmetro buscou-se avaliar quanto os preços anuais per capita 

estimados para cada município representam (em termos de proporções), na média 

de seus PIBs per capita, considerando-se, dentre outros indicadores, o número de 

habitantes. 
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Tabela 10 - Média dos preços estimados per capita e de suas proporções na receita total per capita e no PIB per capita. 

 

Fonte: Estudo CITAR – FUNDACE (2012) 
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Cálculo dos preços para municípios brasileiros (situação I e situação II) 

Para o Modelo I foi realizada uma análise regional, considerando, além dos 

preços médios per capita, os preços per capita mínimos e máximos em cada uma 

das regiões geográficas do Brasil. A tabela abaixo apresenta, além de um resumo 

das informações obtidas para o Modelo I, o grande impacto que o arranjo em 

consórcios municipais com recursos do Governo Federal (subsidiando parte dos 

investimentos) representa para viabilizar a construção de aterros. 

Tabela 11 - Modelo 1: médias, mínimos e máximos dos preços estimados (per capita), segundo TIRs, 
situações e regiões geográficas. 

 

Fonte: Estudo CITAR – FUNDACE (2012) 

Na tabela a seguir são apresentados os valores de arrecadação anual média 

per capita da cobrança pelos serviços de resíduos. É importante mencionar que tais 

valores projetados pela CITAR – FUNDACE são condizentes com tarifas já cobradas 

em alguns municípios. Como tais tarifas são cobradas não apenas para a disposição 

final, os preços projetados dos aterros na situação II estão, no geral, abaixo destas, 

o que pode sinalizar que os municípios tem condições de arrecadar um montante até 

maior ao necessário para a viabilização de aterros com consórcios e subsidiado com 

recursos do OGU. 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         69 
www.shs.com.br 

Tabela 12 - Arrecadação anual média per capita com cobrança pelos serviços de resíduos. 

 

Fonte: Estudo CITAR – FUNDACE (2012) 

De acordo com o exposto da Tabela 12, para a Região Sudeste, onde se 

localiza Teófilo Otoni, o preço sugerido a ser cobrado pelos serviços de resíduos é 

de R$ 25,85 per capita.  

Resultados obtidos: Modelo II 

Parâmetros de custo 

Na tabela apresentada a seguir, considerando o modelo II, estão 

apresentados os parâmetros utilizados para a estimativa de custos, conforme o 

tamanho do aterro. Utilizou-se o aterro classificado como ―pequeno‖, correspondente 

ao atendimento de uma população de 150 mil habitantes, o qual é o mais próximo a 

realidade do CIRSU – Vale do Mucuri, no qual Teófilo Otoni está incluído. 

Este modelo é uma estimativa aproximada da realidade e também não 

considera a questão da ampliação do aterro sanitário ao longo dos anos. 
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Tabela 13 - Modelo 2: tarifas referentes aos distintos diferenciais de produtividade para três tamanhos 
de aterros. 

 

Fonte: Estudo CITAR – FUNDACE (2012) 

Ao analisar um dos indicadores apresentados na Tabela 13 (Preço –

 em R$/hab por ano), pode-se observar que, quando há investimentos do Governo 

Federal na implantação de aterros sanitários, independentemente de seu porte, há 

uma queda significativa no valor associado à produção anual de resíduos, ou seja, o 

custo da tonelada gerada por habitante é menor em comparação ao caso em que 

não há investimentos do governo. 

Preços anuais per capita para tamanhos distintos de aterros 

Para esse parâmetro buscou-se avaliar quanto os preços anuais per capita 

estimados para cada município representam (em termos de proporções), na média 

de seus PIBs per capita, considerando-se, dentre outros indicadores, o número de 

habitantes. 
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Tabela 14 - Média dos preços estimados per capita e de suas proporções na receita total per capita e no PIB per capita, segundo diferenças de 
produtividade, situações e estratos populacionais. 

 

Fonte: Estudo CITAR – FUNDACE (2012) 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         72 
www.shs.com.br 

Cálculo dos preços para municípios brasileiros (situação 1 e situação 2) 

Assim como para o Modelo I, no Modelo II foi realizada uma análise regional, 

considerando, além dos preços médios per capita, os preços per capita mínimos e 

máximos em cada uma das regiões geográficas do Brasil. A tabela abaixo 

apresenta, além de um resumo das informações obtidas para o Modelo II, o grande 

impacto que o arranjo em consórcios municipais com recursos do Governo Federal 

(subsidiando parte dos investimentos) representa para viabilizar a construção de 

aterros. 

Tabela 15 - Modelo 2: médias, mínimos e máximos dos preços estimados (per capita), segundo 
diferenças de produtividade, situações e regiões geográficas. 

 

Fonte: Estudo CITAR – FUNDACE (2012) 

Considerações sobre o estudo apresentado 

Uma das principais conclusões obtidas por meio dos resultados obtidos no 

estudo realizado pela CITAR – FUNDACE aponta que tanto no Modelo I quanto no 

Modelo II, a participação do Governo Federal com disponibilização de recursos do 

Orçamento Geral da União (OGU) colabora na implantação de aterros sanitários a 

preços mais baixos. Assim, esses recursos mostram-se importantes para que os 
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empreendimentos se iniciem e tornem-se sustentáveis a ponto de não precisarem de 

mais injeção de recursos públicos federais. 

Resumidamente, no Modelo I, o setor privado, na busca por rentabilidade, 

acaba elevando o preço final quando o projeto é financiado totalmente com recursos 

próprios. Se os recursos do OGU são usados para financiar a construção da 

infraestrutura, um menor reembolso inicial resulta em redução dos preços 

substancialmente. Já para o Modelo II, como não há busca por maior rentabilidade, 

os preços relativamente apresentam-se menores dependendo do diferencial de 

produtividade considerado. 

Como já citado neste estudo, não se espera apontar qual seria o melhor 

modelo para a situação atual do CIRSU Vale do Mucuri, visto que as opções 

apresentadas utilizam-se de parâmetros distintos na confecção dos estudos, e que 

esta escolha depende necessariamente de como podem ser feitos os acordos e 

compromissos entre diferentes municípios caso se opte pela formulação de um 

consórcio intermunicipal. Neste sentido, um modelo não exclui o outro, mas podem 

ser adaptados às situações conforme a necessidade dos municípios. 

As propostas discorridas neste item podem se tornar um diferencial quanto à 

necessidade de dispender grandes recursos financeiros na execução e operação de 

aterros sanitários para o município de Teófilo Otoni. Isto pois, conforme pode-se 

observar nas comparações entre os modelos com ou sem consórcio, quando há 

investimentos do Governo Federal, os custos acabam apresentando valores 

consideravelmente menores do que quando não há o auxílio desses programas 

governamentais. 

Utilizando os dados referentes a um município com uma população 

comparável a de Teófilo Otoni, com cerca de 150 mil habitantes, os valores dos 

custos de implantação de aterros sanitários, para cada um dos modelos sugeridos, 

são apresentados na Tabela 16. 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         74 
www.shs.com.br 

Tabela 16 - Médias dos preços per capita de implantação de aterros sanitários em municípios de 50 a 
150 mil habitantes (R$/habitante). 

Modelo I Modelo II 

 

Aterros 
individuais e 

sem 
subsídios 

Consórcio e 
com 

subsídios 
 

Aterros 
individuais e 

sem 
subsídios 

Consórcio e 
com 

subsídios 

TIR de 7% 22,68 13,70 
Sem diferença 
de 
produtividade 

16,49 12,36 

TIR de 15% 30,14 15,25 
Diferença de 
produtividade 
de -25% 

18,03 13,98 

TIR de 20% 35,78 16,53 
Diferença de 
produtividade 
de -50% 

19,56 15,61 

Fonte: SHS (2014), adaptado de Estudo CITAR – FUNDACE (2012) 

Ao observar as duas situações expostas na Tabela 16, verifica-se que a 

realização de consórcios pode reduzir os preços de implantação de aterros 

sanitários, tornando o consorciamento de municípios uma ótima opção de arranjo 

para prestação do serviço. Nota-se que os a diferença de valores entre propostas 

com e sem consórcio mostra-se mais expressiva para a configuração do Modelo I, 

em que se propõe consórcios municipais com operação privada por 20 anos, sendo 

que as concessionárias privadas, além da operação, seriam responsáveis por parte 

dos investimentos. 

No bojo desta discussão, é possível afirmar que esta modalidade de parceria 

pode facilitar a obtenção de recursos financeiros junto a instituições de fomento e a 

programas do Governo Federal direcionados à melhoria da infraestrutura municipal 

em termos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

3.4.2.3. Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Microrregião 

de Teófilo Otoni - Vale do Mucuri 

No contexto da discussão acerca da formulação de um consórcio 

intermunicipal para a otimização de etapas do Sistema de Gestão de Resíduos 

Sólidos, destaca-se para Teófilo Otoni a existência de um consórcio deste tipo já 

estabelecido, o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da 
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Microrregião de Teófilo Otoni (CIRSU), que abrange alguns municípios da bacia do 

Rio Mucuri. 

Firmado em 15 de maio de 2013, o CIRSU - Vale do Mucuri, de CNPJ 

18.253.417/0001-21, cuja sede localiza-se na Avenida Luiz Boali Porto Salman, 230, 

Centro, Teófilo Otoni, é composto, atualmente, por 5 (cinco) municípios: Teófilo 

Otoni, Poté, Frei Gaspar, Itambacuri e Ouro Verde de Minas, sendo este último, 

integrado ao Consórcio por meio de votação dos membros em Assembleia Geral 

Ordinária. 

O objetivo da criação do Consórcio está na busca pelo atendimento pleno às 

condições sanitárias necessárias para a saúde pública e a regularização da 

infraestrutura municipal quanto aos requisitos legais, principalmente para da 

instalação de um aterro sanitário. Atualmente, os municípios integrantes do CIRSU 

não possuem aterro sanitário, depositando os resíduos sólidos urbanos gerados em 

―lixões‖ a céu aberto. 

Segundo informações da Prefeitura de Teófilo Otoni, o CIRSU foi inicialmente 

planejado em 2011, sendo estabelecido apenas em abril de 2013, por meio de uma 

assembleia geral, reunindo representantes dos municípios integrantes, para a 

eleição da diretoria e aprovação do Estatuto do Consórcio. As leis municipais que 

ratificam o Protocolo de Intenções já se encontram aprovadas nas Câmaras 

Municipais de todos os municípios, com exceção de Poté, que possui apenas o 

projeto de lei. 

De acordo com o seu Estatuto, o CIRSU é pessoa jurídica de direito interno, 

constituída na forma de autarquia interfederativa, do tipo associação pública, que 

integra a administração indireta de cada um dos entes federativos consorciados. A 

cada 3 (três) anos são elegidos os membros da Diretoria Executiva por votação 

entre os integrantes, cujo mandato deverá durar por este período de tempo. A 

Diretoria Executiva é composta pelo Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e 

Diretor Técnico Operacional. 

Além dos membros da Diretoria Executiva, o Estatuto do CIRSU estabelece 

outros cargos que auxiliam no funcionamento das atividades do Consórcio. O cargo 

de Superintendente será preenchido por um individuo responsável por auxiliar o 
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Presidente no exercício das suas funções, levando ao seu conhecimento todas as 

informações pertinentes ao Consórcio, principalmente em relação à situação 

financeira e administrativa, além de supervisionar as atividades do Consórcio em 

geral. 

Haverá um Conselho Técnico instituído como órgão deliberativo e consultivo e 

cuja principal função é o controle da gestão administrativo-financeira e dos fins do 

Consórcio. O Conselho deve ser composto pelos titulares das Secretarias de Meio 

Ambiente ou de Obras dos municípios consorciados, e na ausência destes, são 

admitidos como membros os chefes de departamento ou dirigentes de órgãos 

ambientais e de obras. O pessoal ou os empregados em geral, contratados para o 

Consórcio, será regido pelo Regulamento Geral de Pessoal, cuja proposta será 

elaborada pela Diretoria Executiva e votada em Assembleia Geral. 

O Protocolo de Intenções do CIRSU foi concluído em abril de 2011. Segundo 

dados da Prefeitura de Teófilo Otoni, o acordo entre os municípios ocorreu após a 

realização, no ano anterior, de estudos em relação às soluções para a viabilidade 

técnica e econômica dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

A implementação de um consórcio intermunicipal foi eleita como principal estratégia 

de caráter institucional, pois a gestão associada dos serviços públicos pode 

assegurar a estabilidade econômica dos municípios. 

No mesmo ano de 2011, foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica por 

intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana 

(SEDRU) e as Prefeituras municipais consorciadas, visando a estruturação, o apoio 

técnico e o acompanhamento da implementação do Consórcio Intermunicipal de 

forma a desenvolver a gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios do 

CIRSU. 

Por meio deste Termo, as Prefeituras Municipais estavam subordinadas a 

normas de conduta. Em resumo, as Prefeituras deveriam: prestar à SEDRU 

informações institucionais referentes ao Consórcio; praticar os atos administrativos 

necessários à formação institucional do Consórcio; fazer-se representar nas 

reuniões agendadas; arcar com o ônus financeiro referente ao licenciamento 

ambiental e ao custo do terreno para a construção de aterro sanitário. 
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Por sua vez, a SEDRU deveria, em resumo: prestar assistência técnica na 

estruturação do consórcio; acompanhar o registro em cartório, auxiliar e assessorar 

a regularização administrativa; acompanhar o processo de licenciamento ambiental 

e a construção do empreendimento; assessorar os municípios no desenvolvimento 

de projetos da instancia federal e estadual relacionados a resíduos sólidos. 

No entanto, a vigência do documento ―Termo de Cooperação Técnica” era de 

apenas (01) um ano a partir da data de sua assinatura. O documento poderia ter 

sido aditado e ter seu prazo prolongado, contudo não há indícios de que houve 

aditamento, indicando que o prazo do Termo tenha sido expirado em abril de 2012. 

Dessa forma, as disposições referentes ao documento não foram cumpridas 

totalmente, principalmente, em relação ao projeto e implementação do aterro 

sanitário. 

Com a ratificação do Protocolo de Intenções e do Estatuto do Consórcio, este 

tem condições jurídicas de adquirir recursos do governo federal e estadual para a 

adequação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos dos 

municípios membros, principalmente, em relação à disposição final dos resíduos 

sólidos domiciliares em aterro sanitário, questão que deverá ser sanada com 

urgência para Teófilo Otoni e os demais municípios, mesmo porque, de acordo com 

a Política nacional de resíduos Sólidos (PNRS), o prazo para a extinção dos lixões 

termina em agosto de 2014. Para auxiliar neste processo, o Consórcio pode retomar 

o Termo de Cooperação com a SEDRU.  

Segundo informações da Prefeitura de Teófilo Otoni, com a obtenção de 

recursos financeiros, o Consórcio visa a implementação e manutenção de 

infraestruturas básicas para o manejo de resíduos, como aterro sanitário; aterro de 

resíduos da construção civil; unidades de triagem; estações de transbordo e pontos 

de entrega voluntária de resíduos recicláveis. 

Para a concretização de tais medidas, os integrantes do Consórcio buscam a 

captação de recursos que viabilizem os projetos de engenharia das unidades de 

manejo de resíduos. Atualmente, segundo informações dos funcionários da 

Prefeitura, o CIRSU recebeu recursos financeiros do Ministério das Cidades, por 

meio do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Saneamento, no total de 
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R$619.329,91 (seiscentos e dezenove mil Reais) para realização de estudos, 

envolvendo os municípios integrantes do CIRSU Vale do Mucuri, necessários para o 

projeto base do aterro sanitário. 

Não há maiores informações sobre as características dos estudos aos quais o 

valor supracitado será destinado, bem como sobre os critérios de gerenciamento e 

distribuição do montante aos municípios consorciados. 

A Tabela 17 apresenta o contingente populacional, baseado em dados do 

IBGE 2010, e uma estimativa para a geração de lixo dos municípios integrantes do 

CIRSU. Somado a isso é apresentado na tabela, as respectivas distancias 

aproximadas, em quilômetros, entre Teófilo Otoni e cada um dos municípios 

consorciados. Essas informações são relevantes para se ter entendimento do 

dimensionamento e localização do aterro sanitário, que deverá ser projetado com 

base em informações mais precisas. 

Tabela 17 - Dados dos municípios que atualmente integram o CIRSU – Vale do Mucuri 

Município População (hab) Geração de lixo (ton/dia) Distancia a Teófilo Otoni (km) 

Teófilo Otoni 134.745 134,3 - 

Poté 15.667 15,6 44 

Frei Gaspar 5.879 5,5 40 

Itambacuri 22.809 21,5 34 

Ouro Verde 2.271 2,2 51 

Total: 181.371 179,1 - 

Fonte: Adaptado SHS, 2014 

Apesar de ter seus documentos legalizados a partir de sua instituição, em 

maio de 2013, o Consórcio ainda não implementou medidas operacionais na gestão 

e manejo dos resíduos sólidos. Somado a isso, Teófilo Otoni e os demais municípios 

consorciados carecem de dados e informações sobre as características, quantidade 

e propriedades dos resíduos sólidos gerados, que possibilitem a elaboração de um 

diagnóstico detalhado e necessário para o projeto básico de um aterro sanitário. 

Tais informações deverão ser obtidas por meio de estudos técnicos e 

especializados. Segundo a Prefeitura, o município de Teófilo Otoni não possui 

equipe ou profissional dedicado ao monitoramento da geração de resíduos sólidos, e 
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nem a administração municipal, nem as empresas de gestão dos RS realizaram uma 

análise gravimétrica dos resíduos. 

Dessa forma, a ausência de dados enfraquece a tomada de decisões da 

administração pública de cada um dos municípios e do Consórcio como um todo. 

Também dificulta a elaboração do cálculo para a requisição de recebimento do ICMS 

Ecológico, um mecanismo tributário que oferecerá vantagens aos municípios 

consorciados, quando estes estiverem de acordo com os requisitos básicos de 

preservação e promoção da qualidade ambiental, incluindo as medidas de 

gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Nesse contexto, a análise gravimétrica dos resíduos sólidos é um estudo 

técnico que atenderá à demanda de dados e informações acerca dos resíduos 

sólidos gerados em Teófilo Otoni e nos demais municípios consorciados. Este 

método pode ser considerado necessário para o atendimento pleno à legislação 

ambiental, e em muitos casos, como ponto de partida para a implantação de um 

Sistema de Gestão Ambiental – SGA. 

Além de estudos pontuais, faz-se necessárias medidas de monitoramento 

contínuo dos municípios integrantes do CIRSU para, entre outros objetivos, realizar 

o preenchimento do questionário do Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento – SNIS com informações verossímeis, uma vez que este sistema é a 

base de avaliação para o repasse de recursos financeiros federais relacionados aos 

serviços de saneamento básico.  

3.4.3. Fiscalização e Regulação  

Não menos relevante entre as competências e responsabilidades do poder 

público é a implantação de um sistema de fiscalização. Os processos a serem 

fiscalizados no cerne da gestão de resíduos apresentam dois sujeitos principais: o 

próprio gestor e os usuários dos serviços. 

A fiscalização sobre os usuários dos serviços recai, em princípio, sobre as 

obrigações atribuídas a estes através de relatórios normativos dos gestores 

públicos, desde que plenamente divulgados ou de regulamentos de lei. A Lei 

11.445/07 dispõe que cabe ao titular dos serviços fixar os direitos e deveres dos 
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usuários. Uma vez fixados os deveres dos usuários estes deve ser fiscalizados para 

garantir o cumprimento da lei. 

 Quanto à disposição irregular de resíduos e/ou rejeitos, ao identificar o 

agente poluidor, o fiscal o adverte e posteriormente comunica à Secretaria de Meio 

Ambiente. O fiscal deve sempre retornar aos locais fiscalizados para monitoramento 

e, se couber solicitar à Secretaria de Meio Ambiente a notificação do infrator. Além 

da fiscalização dos munícipes que descartam resíduos em terrenos vazios e vias 

públicas, estes fiscais devem auxiliar na fiscalização dos serviços de limpeza 

pública, efetuados pelos garis e agentes afins. 

Já as atribuições próprias gestor de resíduos, estas devem ser fiscalizadas 

fundamentalmente pela Agência Reguladora do setor.  

Para que esse sistema funcione de forma eficiente faz-se necessário que 

sejam formadas equipes de fiscalização e monitoramento, no âmbito das atribuições 

dos atores da sociedade (usuários do sistema de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, geradores passíveis de elaboração de PGRS, atores do processo 

de logística reversa, infratores relacionados à disposição irregular de resíduos, etc) e 

no âmbito das atribuições dos gestores propriamente ditos. Estes últimos serão 

fiscalizados por agentes nomeados pela entidade reguladora do setor.   

De acordo com a lei 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, em seu Art. 23, ficará como responsabilidade da entidade 

reguladora a edição de normas, que abrangerão aspectos como monitoramento dos 

custos, avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados, medição, 

faturamento e cobrança de serviços, entre outros. 

É necessária a criação de órgão regulador ou, como a Lei citada 

anteriormente prevê atribuição dessa tarefa para qualquer entidade reguladora 

constituída dentro dos limites do respectivo Estado. Do ponto de vista da fiscalização 

operacional e de gestão é mais condizente que o agente fiscalizador não seja o 

sujeito fiscalizado. Assim, no caso de Teófilo Otoni, sugere-se que a prefeitura 

municipal fiscalize o serviço prestado pela empresa HS – Prestação de Serviços, 

intensificando-o. É importante que exista também, um sistema de coleta de 

informações contínuas para que haja uma avaliação correta dos serviços prestados.  
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A título de exemplo, o órgão regulador poderá tratar das linhas norteadoras, 

observadas a seguir: 

 Garantir a implementação da política governamental para o sistema de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Proteger os direitos dos usuários;  

 Elaborar e propor ao titular dos serviços as medidas de política 

governamental que considerar cabíveis;  

 Expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços de 

limpeza urbana;  

 Fiscalizar gestão dos serviços do setor de resíduos; 

 Impor as sanções cabíveis às infrações contratuais e legais detectadas;  

 Reprimir as infrações praticadas contra os direitos dos usuários do sistema de 

limpeza urbana;  

 Determinar ao operador em regime público que preste serviços de interesse 

social, mediante remuneração justa;  

 Controlar o atendimento das atribuições preconizadas em contratos de 

concessão ou atos de permissão, fiscalizando o serviço prestado no regime 

público, coibir não conformidades através de sanções e até de intervenções. 

 Arrecadar a Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana, em 

articulação com os demais órgãos municipais;  

 Dispor sobre as condições de credenciamento e de suspensão de 

credenciamento dos operadores;  

 Credenciar e manter atualizado o cadastro dos operadores de limpeza 

urbana;  

 Expedir normas visando regular a prestação, no regime privado, dos serviços 

integrantes do Sistema de Limpeza Urbana;  

 Expedir e extinguir autorização para a prestação dos serviços, no regime 

privado, dos serviços integrantes do Sistema de Limpeza Urbana;  

 Definir as modalidades de serviços de limpeza urbana prestados no regime 

privado, conforme sua origem, abrangência, periculosidade e outros critérios;  
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 Estabelecer parâmetros quantitativos e qualitativos para a prestação dos 

serviços de limpeza urbana;  

 Expedir normas e padrões a serem cumpridos pelos operadores quanto aos 

equipamentos que utilizarem;  

 Exercer o poder de polícia no âmbito do Sistema de Limpeza Urbana sobre os 

serviços e as condutas dos operadores e usuários;  

 Fazer respeitar as posturas municipais e coibir infrações dos usuários;  

 Coibir a prestação clandestina dos serviços de limpeza urbana, aplicando as 

sanções cabíveis;  

 Promover a interação com os demais órgãos reguladores de limpeza urbana 

ou com órgãos municipais, estaduais e federais de natureza ambiental. 
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4. SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL 

4.1. Caracterização geral do município 

4.1.1. Situação Físico-territorial 

4.1.1.1. Localização e acessos 

O município de Teófilo Otoni localiza-se na região nordeste do Estado de 

Minas Gerais (Figura 2 e Figura 3), na latitude 17º 51’ 15’’ Sul e a uma longitude 41º 

30’ 23’’ Oeste, apresentando a uma altitude máxima de 1.138 m, na sua divisa com 

o município de Caraí, e a uma altitude mínima de 366 m, na foz do córrego São 

Julião. Sua área total é de 3.242,27 Km² e encontra-se a 450 km da capital mineira.  
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Inserir figura 1 

 

 

Figura 2 - Localização do município no estado e região e as distâncias até os principais centros 
próximos 
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Inserir figura 2 

 

 

Figura 3 - Localização do município em relação à capital do estado e respectivas coordenadas e 
altitudes 
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Os municípios limítrofes de Teófilo Otoni são os seguintes: 

 Norte: Novo Oriente de Minas e Itaipé 

 Sul: Ouro Verde de Minas, Ataléia, Frei Gaspar e Itambacuri. 

 Leste: Pavão e Carlos Chagas 

 Oeste: Poté e Ladainha 

As principais vias de acesso ao município são (Figura 4): 

 BR-418, no trajeto Teófilo Otoni a Nanuque. 

 BR-116, no trajeto Teófilo Otoni a Governador Valadares. 

 BR-342, no trajeto Teófilo Otoni a Frei Gaspar. 

 MG-217, no trajeto Teófilo Otoni a Poté. 

Figura 4 - Mapa de acesso ao município de Teófilo Otoni 

 

Fonte: DER - Departamento de Estradas de Rodagem (2014) 

Além dessas rodovias citadas, o acesso ao município de Teófilo Otoni pode 

ser feito por via área, através do aeroporto municipal Juscelino Kubitschek, que em 

dezembro de 2013 foi rebatizado com o nome de aeroporto municipal deputado 

Kemil Kumaira, localizado ao sul da cidade e próximo à BR-116. 
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O município pertence à mesorregião do Vale do Mucuri, onde é considerado 

centro macrorregional. E diferentemente da maioria dos municípios brasileiros, 

possui uma extensa área rural composta por pequenos distritos, sendo eles: Pedro 

Versiani, Crispim Jacques, rio Pretinho, Mucuri e Topázio. A maioria desses distritos 

se encontram muito distantes da sede municipal. 

Por ser de importante relevância para a região, pois é o principal polo 

econômico e urbano, há a necessidade de um melhor planejamento para fornecer 

infraestrutura ao município. Parte desta infraestrutura seria aquela integrante dos 

setores do Saneamento Básico municipal. 

4.1.1.2. Caracterização das áreas de interesse 

O perímetro urbano de Teófilo Otoni e as áreas urbanizadas dentro desse 

limite são mostrados na Figura 5. 

Figura 5 - Área Urbana e Bairros. 

 

Fonte: flux softwares – Recadastramento Imobiliário Teófilo Otoni (2014) 

O Planejamento e a concepção de um sistema de saneamento básico, que 

abranjam as redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e 
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manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, assim como a concepção de 

processos de tratamento de água e esgoto, entre outros tantos, dependem das 

características físicas e ambientais do local onde será implementado. 

Sendo assim, é imprescindível a realização de uma caracterização físico-

ambiental da área em estudo, para que haja um bom planejamento do sistema de 

saneamento básico do município. 

A bacia do Vale do Mucuri onde está inserida a cidade de Teófilo Otoni 

compõe-se de quatro tipos de vegetação (IBGE, 2004): Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional 

Decidual. Apesar da variedade de vegetação estas se encontram em pequenos 

fragmentos e dispersas. No município o bioma é a Mata Atlântica e conta com uma 

grande diversidade de espécies vegetais, entre elas: o, jacarandá, braúna, ipê, arco, 

sucupira, jatobá, jequitibá, angicos, cedro, tamburi, perobas, arco branco e amarelo 

e o custódio. Quanto à fauna presente, citam-se destacadamente espécimes como: 

capivara, tatu, paca, seriema, macaco barbado, arancuã, tucano, mutum, jacu, 

caititu, onça pintada e suçuarana e perdizes. 

Sua topografia caracteriza-se pelos mares de morros e montanhas. Mares de 

morros é uma denominação consagrada pelo geógrafo brasileiro Aziz Ab’Saber para 

designar o relevo das colinas dissecadas do Planalto Atlântico (Serra Geral).  

Geologia Estrutural 

Teófilo Otoni está inserido na geologia regional: Grupo Rio Doce e pode ser 

dividida, grosso modo, em dois domínios estruturais (formação São Tomé e 

Tumiritinga), conforme ilustra o Anexo 1, limitados por uma falha contracional de 

direção NE que une os seus vértices SW e NE. 

O primeiro, posicionado a norte desta falha, caracteriza-se por uma marcante 

estruturação NE-SW dada por planos de descontinuidade que, na orogênese 

brasiliana, serviram como condutos para os corpos de granito intrusivo e, em alguns 

casos, funcionaram como superfície de movimentação tectônica.  

O segundo domínio, ao sul da falha, é marcado pela grande frequência de 

corpos de granito intrusivos tardi a pós-tectônicos e é caracterizado por uma 

estruturação branda com alta dispersão direcional. De forma localizada, este 
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domínio é afetado em sua porção sudeste por falhamentos de alto ângulo com 

direção aproximada N-NE. As lineações de estiramento mineral observadas indicam 

sentidos de transporte de massa de NE ou ESE para SW ou para WNW mostrando-

se down dip ou de média obliquidade com a foliação milonítica associada, neste 

último caso, indicando algum componente direcional dextral. (COMIG, 2003). 

Formação São Tomé: o relevo é esculpido em rochas xistosas, menos 

resistentes aos agentes erosivos, configurando formas dissecadas e onduladas, com 

morros relativamente baixos, arredondados e de encostas suaves, destacando-se 

alguns mais alçados, constituindo pequenas escarpas nuas. As rochas estão em 

contato com rochas gnáissicas do Grupo Guanhães e com os gnaisses do Complexo 

Mantiqueira por falha de empurrão. 

Formação Tumiritinga: A topografia é de morros baixos, revinados, de cristas 

agudas e encostas arestadas, com intensa erosão e abundantes voçorocas nas 

porções mais degradadas. 

Clima 

O clima da região onde o município de Teófilo Otoni está localizado é descrito 

pelo IBGE como ―tropical quente semiúmido‖ ou ―tropical com estação seca‖. Pela 

classificação climática de Köppen-Geiger é indicado como ―clima tropical de 

savana‖. Nas regiões montanhosas, geralmente faz muito frio no inverno, e a 

temperatura é mais agradável no verão. Outono e primavera são considerados 

estações de transição, tendo-se assim, duas estações bem definidas: verão e 

inverno. 

Dados gerais: 

 Temperatura 

o Média anual: 24,30 ºC 

o Média máxima anual: 29,50 ºC 

o Média mínima anual: 17 ºC 

 

 Mês mais frio: julho 

o Temperatura média máxima: 25 ºC 

o Temperatura média mínima: 15 ºC 
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 Mês mais quente: fevereiro 

o Temperatura média máxima: 31 ºC 

o Temperatura média mínima: 21 ºC 

O município de Teófilo Otoni possui uma estação automática operada pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A Figura 6 apresenta a distribuição da 

precipitação ao longo de um ano. 

Figura 6 - Precipitação registrada pela estação automática de código: 86762 

 

Fonte: INMET (2014) 

O índice médio pluviométrico anual do município é de 1059,9 mm, e como 

pode perceber-se pela Figura 6, o período mais seco estende-se de maio a 

setembro, e o mais chuvoso de outubro a abril. Existe também, uma estação 
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pluviométrica convencional no município de Teófilo Otoni, localizada na ETA 

(Estação de Tratamento de Água) e operada pela COPASA. A Figura 7, mostra a 

precipitação registrada entre 1999 e início de 2014, ou seja, o ano mais recente. 

Figura 7 - Precipitação registrada pela estação convencional de Teófilo Otoni entre os anos de 1999 e 
2014. 

 

Fonte: COPASA (2014). 

4.1.2. Situação Socioeconômica 

4.1.2.1. Caracterização demográfica 

Dados Gerais 

O Quadro 4 apresenta alguns dados gerais do município de Teófilo Otoni 

obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 

informações como: área territorial, população residente, nº de estabelecimentos 

públicos de Saúde, etc. 
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Quadro 4 - Dados Gerais 
Teófilo Otoni Código IBGE 3168606 

Área da unidade territorial 3.242,27 Km² 

Estabelecimentos de Saúde SUS 49 Estabelecimentos 

Matrícula - Ensino fundamental – 2012 21.806 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2012 6.272 Matrículas 

Número de unidades locais 3.441 Unidades 

Pessoal ocupado total 27.336 Pessoas 

PIB per capita a preços correntes – 2011 10.190,60 Reais 

População residente 134.745 Pessoas 

População residente – Homens 64.466 Pessoas 

População residente – Mulheres 70.279 Pessoas 

População residente alfabetizada 108.776 Pessoas 

População residente que frequentava creche ou escola 40.010 Pessoas 

População residente, religião católica apostólica romana. 82.560 Pessoas 

População residente, religião espírita. 1.608 Pessoas 

População residente, religião evangélicas. 39.994 Pessoas 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por 
situação do domicílio - Rural. 

1.056,91 Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por 
situação do domicílio - Urbana. 

2.272,68 Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos 
domicílios particulares permanentes – Rurais 

246,67 Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos 
domicílios particulares permanentes – Urbanas 

446,25 Reais 

 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Pode-se observar que há um maior número de mulheres residentes no 

município, cerca de 52% da população e o número de alfabetizados chega a 80%. A 

alfabetização é um fator propulsor do exercício consciente da cidadania e do 

desenvolvimento da sociedade como um todo (SILVA et al., 1973). 

População  

No ultimo CENSO DEMOGRÁFICO (2010) Teófilo Otoni contava com 

134.745 habitantes e possuía uma densidade demográfica de 41,56 (hab./km²) 
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tendo sua estimativa segundo o IBGE para os seguintes anos em: 2011 - 135.154 

habitantes; 2012 - 135.549 habitantes; 2013 - 140.067 habitantes. 

Levando-se em consideração as estimativas do IBGE, no ano de 2013 a 

cidade de Teófilo Otoni teria uma densidade demográfica de 43,20 (hab.km²). 

População Urbana, Rural e Faixa Etária. 

O Quadro 5 apresenta a caracterização da população por gêneros e dos 

domicílios por seus tipos. 

Quadro 5 - População e Domicílios 
Teófilo Otoni Código: 3168606 

População residente 134.745 Pessoas 

População residente urbana 110.076 Pessoas 

População residente rural 24.669 Pessoas 

Homens 64.466 Homens 

Homens na área urbana 51.536 Homens 

Homens na área rural 12.930 Homens 

Mulheres 70.279 Mulheres 

Mulheres na área urbana 58.540 Mulheres 

Mulheres na área rural 11.739 Mulheres 

Homens de menos de 1 ano de idade 848 Homens 

Homens de 1 a 4 anos de idade 3.858 Homens 

Homens de 5 a 9 anos de idade 5.251 Homens 

Homens de 10 a 14 anos de idade 6.031 Homens 

Homens de 15 a 19 anos de idade 5.894 Homens 

Homens de 20 a 24 anos de idade 5.787 Homens 

Homens de 25 a 29 anos de idade 5.533 Homens 

Homens de 30 a 34 anos de idade 5.072 Homens 

Homens de 35 a 39 anos de idade 4.508 Homens 

Homens de 40 a 44 anos de idade 4.431 Homens 

Homens de 45 a 49 anos de idade 4.031 Homens 

Homens de 50 a 54 anos de idade 3.423 Homens 

Homens de 55 a 59 anos de idade 2.687 Homens 

Homens de 60 a 64 anos de idade 2.071 Homens 

Homens de 65 a 69 anos de idade 1.706 Homens 

Homens de 70 a 74 anos de idade 1.352 Homens 
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Teófilo Otoni Código: 3168606 

Homens de 75 a 79 anos de idade 997 Homens 

Homens de 80 a 84 anos de idade 554 Homens 

Homens de 85 a 89 anos de idade 275 Homens 

Homens de 90 a 94 anos de idade 107 Homens 

Homens de 95 a 99 anos de idade 39 Homens 

Homens de 100 anos ou mais de idade 11 Homens 

Mulheres de menos de 1 ano de idade 844 Mulheres 

Mulheres de 1 a 4 anos de idade 3.750 Mulheres 

Mulheres de 5 a 9 anos de idade 5.106 Mulheres 

Mulheres de 10 a 14 anos de idade 5.953 Mulheres 

Mulheres de 15 a 19 anos de idade 5.988 Mulheres 

Mulheres de 20 a 24 anos de idade 6.251 Mulheres 

Mulheres de 25 a 29 anos de idade 5.960 Mulheres 

Mulheres de 30 a 34 anos de idade 5.569 Mulheres 

Mulheres de 35 a 39 anos de idade 5.073 Mulheres 

Mulheres de 40 a 44 anos de idade 4.692 Mulheres 

Mulheres de 45 a 49 anos de idade 4.354 Mulheres 

Mulheres de 50 a 54 anos de idade 3.715 Mulheres 

Mulheres de 55 a 59 anos de idade 3.171 Mulheres 

Mulheres de 60 a 64 anos de idade 2.641 Mulheres 

Mulheres de 65 a 69 anos de idade 2.224 Mulheres 

Mulheres de 70 a 74 anos de idade 1.801 Mulheres 

Mulheres de 75 a 79 anos de idade 1.366 Mulheres 

Mulheres de 80 a 84 anos de idade 912 Mulheres 

Mulheres de 85 a 89 anos de idade 499 Mulheres 

Mulheres de 90 a 94 anos de idade 269 Mulheres 

Mulheres de 95 a 99 anos de idade 101 Mulheres 

Mulheres de 100 anos ou mais de idade 40 Mulheres 

Domicílios recenseados 46.790 Domicílios 

Domicílios particulares ocupados 40.476 Domicílios 

Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada 40.273 Domicílios 

Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada 203 Domicílios 

Domicílios particulares não ocupados 6.148 Domicílios 

Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional 1.393 Domicílios 

Domicílios particulares não ocupados vagos 4.755 Domicílios 
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Teófilo Otoni Código: 3168606 

Domicílios coletivos 166 Domicílios 

Domicílios coletivos com morador 35 Domicílios 

Domicílios coletivos sem morador 131 Domicílios 

Média de moradores em domicílios particulares ocupados 3,3 Moradores 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Pirâmide Etária 

A análise da estrutura da pirâmide etária é de grande importância para a 

administração pública, pois ajuda a nortear a disponibilização dos recursos seguindo 

as necessidades de cada grupo e garantindo maior eficiência dos recursos 

aplicados. 

Na Figura 8 pode ser observada a pirâmide etária do município de Teófilo 

Otoni, que possui características de uma Pirâmide Adulta, com base larga (recém-

nascidos e crianças), contudo menor em relação à população jovem e adulta. Esta 

conformação de pirâmide é indicadora do aumento da expectativa média de vida. 

Figura 8 - Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade. 

 

Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

Migração 

Dados oferecidos pelo IBGE mostram que cerca de 7900 pessoas migraram 

para Teófilo Otoni nos anos de 2005 a 2010 como se pode ver no Quadro 6. Muito 
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disso se deve ao fato da cidade ser polo regional da macrorregião do vale do Mucuri 

oferecendo infraestrutura nos setores da Saúde, Educação e Comércio.  

Quadro 6 - Migração no município conforme Censo 2010 
Teófilo Otoni Código: 3168606 

População residente por lugar de nascimento  134.745 Pessoas 

População residente por lugar de nascimento - Região Norte 66 Pessoas 

População residente por lugar de nascimento - Região Nordeste 2.890 Pessoas 

População residente por lugar de nascimento - Região Sudeste 130.873 Pessoas 

População residente por lugar de nascimento - Região Sul 201 Pessoas 

População residente por lugar de nascimento - Região Centro-Oeste 202 Pessoas 

População residente por lugar de nascimento - Brasil sem 
especificação 

308 Pessoas 

População residente por lugar de nascimento - País estrangeiro 204 Pessoas 

População residente masculina por lugar de nascimento  64.466 Pessoas 

População residente masculina por lugar de nascimento - Região Norte 34 Pessoas 

População residente masculina por lugar de nascimento - Região 
Nordeste 

1.475 Pessoas 

População residente masculina por lugar de nascimento - Região 
Sudeste 

62.416 Pessoas 

População residente masculina por lugar de nascimento - Região Sul 97 Pessoas 

População residente masculina por lugar de nascimento - Região 
Centro-Oeste 

103 Pessoas 

População residente masculina por lugar de nascimento - Brasil sem 
especificação 

205 Pessoas 

População residente masculina por lugar de nascimento - País 
estrangeiro 

137 Pessoas 

População residente feminina por lugar de nascimento  70.279 Pessoas 

População residente feminina por lugar de nascimento - Região Norte 32 Pessoas 

População residente feminina por lugar de nascimento - Região 
Nordeste 

1.415 Pessoas 

População residente feminina por lugar de nascimento - Região 
Sudeste 

68.458 Pessoas 

População residente feminina por lugar de nascimento - Região Sul 104 Pessoas 

População residente feminina por lugar de nascimento - Região 
Centro-Oeste 

99 Pessoas 

População residente feminina por lugar de nascimento - Brasil sem 
especificação 

103 Pessoas 

População residente feminina por lugar de nascimento - País 
estrangeiro 

68 Pessoas 

População residente por nacionalidade 134.745 Pessoas 
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Teófilo Otoni Código: 3168606 

População residente por nacionalidade - Brasileiros natos 134.541 Pessoas 

População residente por nacionalidade - Naturalizados brasileiros 128 Pessoas 

População residente por nacionalidade – Estrangeiros 76 Pessoas 

Pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município 
em 31/07/2005 

7.917 Pessoas 

Homens de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município 
em 31/07/2005 

3.726 Pessoas 

Mulheres de 5 anos ou mais de idade que não residiam no município 
em 31/07/2005 

4.190 Pessoas 

Pessoas urbanas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no 
município em 31/07/2005 

7.086 Pessoas 

Homens urbanos de 5 anos ou mais de idade que não residiam no 
município em 31/07/2005 

3.136 Pessoas 

Mulheres urbanas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no 
município em 31/07/2005 

3.950 Pessoas 

Pessoas rurais de 5 anos ou mais de idade que não residiam no 
município em 31/07/2005 

830 Pessoas 

Homens rurais de 5 anos ou mais de idade que não residiam no 
município em 31/07/2005 

590 Pessoas 

Mulheres rurais de 5 anos ou mais de idade que não residiam no 
município em 31/07/2005 

241 Pessoas 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Densidade Demográfica 

A Figura 9 trata da densidade demográfica do município de Teófilo Otoni, que 

é a medida expressa pela relação entre a população e a superfície do território, onde 

pode ser observada uma mancha de concentração na região sudoeste (região 

urbana de Teófilo Otoni). 
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Figura 9 - Sinopse do Censo 2010 - Densidade Demográfica (habitantes/km²) 

 

Fonte: IBGE, SINOPSE POR SETORES, CENSO 2010 

4.1.2.2. Caracterização socioeconômica 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) foi criado 

originalmente para medir o nível de desenvolvimento humano dos municípios a partir 

de indicadores de Educação (alfabetização e taxa de matrícula), Longevidade 

(esperança de vida ao nascer) e Renda (PIB per capita). O índice varia de 0 

(nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Municípios 

com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; os municípios 

com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento 

humano; municípios com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano 

considerado alto. 

Os dados do IDHM foram obtidos através do site Atlas Brasil, uma plataforma 

de dados criada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
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PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e Fundação João Pinheiro 

– FJP, a qual trabalha com informações dos Censos Demográficos dos anos de 

1991, 2000 e 2010.  

De acordo com Atlas Brasil o IDHM de Teófilo Otoni foi de 0,0701, em 2010. 

Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,167), seguida por longevidade e por renda. Entre 1991 e 

2000, a dimensão que mais cresceu em termos absoluto foi Educação (com 

crescimento de 0,214), seguida por longevidade e por renda.  

Evolução segundo o Atlas Brasil 2013: 

Entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,440 em 1991 para 0,589 em 2000 – 

uma taxa de crescimento de 33,86%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, 

a distancia entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1 foi 

reduzido em 26,61% entre 1991 e 2000. 

Entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,589 em 2000 para 0,701 em 2010 – 

uma taxa de crescimento de 19,02%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, 

a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1 foi 

reduzido em 27,25% entre 2000 e 2010. 

Entre 1991 e 2010 Teófilo Otoni teve um incremento no seu IDHM de 59,32% 

nas últimas duas décadas, acima da média de crescimento nacional (47%) e acima 

da média de crescimento estadual (52%). O hiato de desenvolvimento humano, ou 

seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 46,61% entre 1991 e 2010 (Figura 10). 
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Figura 10 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

Fonte: Atlas Brasil 

Pode-se observar que a cidade de Teófilo Otoni cresceu no âmbito social, 

econômico e educacional. O crescimento da longevidade é o mais representativo em 

termos de valores nos três anos avaliados, e a Educação a que mais cresceu com o 

passar do tempo. Investimentos em infraestrutura e de capacitação para 

educadores, como o realizado em 2010 pelo Centro de Educação e Alfabetização e 

Letramento (CEALE) da Faculdade de Educação da UFMG contribuem para a 

melhoria da Educação e qualidade de vida da população. 

Renda 

Segundo a fonte Atlas Brasil 2013, a renda per capita média de Teófilo Otoni 

cresceu 105,58% nas últimas duas décadas, passando de R$299,32 em 1991 para 

R$415,51 em 2000 e R$615,34 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 

38,82% no primeiro período e 48,09% no segundo. A extrema pobreza (medida pela 

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

de agosto de 2010) passou de 23,94% em 1991 para 13,22% em 2000 e para 5,47% 

em 2010. 

Índice de Gini: é um instrumento usado para medir o grau de concentração 

de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais 

ricos. Numericamente, varia  de 0 a 1, sendo que 0 representa  a situação de total 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade de renda, ou seja, se muito poucas pessoas detêm toda a renda do 

lugar. A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,62 em 1991 para 0,60 
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em 2000 e para 0,57 em 2010. Porém ainda é superior ao do Estado de Minas 

Gerais, que foi de 0,475 em 2011, e do país, que foi de 0,519 em 2012. Portanto, 

mesmo que o índice de Gini tenha diminuído nos últimos vinte anos, ainda é superior 

ao índice do seu próprio Estado e do país, e fica ainda mais explicita essa 

desigualdade da distribuição de renda. 

No Quadro 7 é descrito a distribuição de renda mensal domiciliar do município 

de Teófilo Otoni e do Brasil. Mostrando que 50,62% das famílias do município 

ganham até 2 salários mínimos, enquanto que no Brasil esse número é de 37,44%. 

Quadro 7 - Renda do município em comparação com o país 

Classes de rendimento nominal 
mensal domiciliar 

Número de domicílios 
particulares permanentes 

(%) 

Brasil 
Teófilo 
Otoni 

Sem declaração 4,91 - 

Sem rendimento 2,22 4,34 

até 1 salário mínimo 12,89 21,02 

de 1 a 2 salários mínimos 22,33 25,26 

de 2 a 5 salários mínimos 36,30 31,41 

de 5 a 10 salários mínimos 14,03 11,33 

de 10 a 20 salários mínimos 5,24 4,78 

mais de 20 salários mínimos 2,08 1,87 

Fonte: IBGE (2010) 

Perfil Industrial 

Dados estatísticos da (SECEX) demonstram que os produtos mais 

exportados, pelo município, são as Pedras Preciosas (98,34%), e seu maior 

importador é Hong Kong (59,77%) seguido de Estados Unidos (23,07%), o total de 

exportações no município chegou a $25,7 milhões de USD. O Quadro 8 ilustra a 

situação econômica do município no período de 2010 a 2012. 
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Quadro 8 - Dados econômicos do município de 2010 a 2012 

Dado econômico (Unidade) 
Ano 

2010 2011 2012 

Renda Mensal Total (em milhões de Reais) 21,2 23,2 25,9 

Renda Mensal Média (em Reais) 894,00 977,00 1.094,00 

Total de Empregados (x 1000) 23,8 23,7 23,7 

Total de Estabelecimentos (unidade) 2.620 2.737 2.774 

Empregados por Estabelecimento (unidade) 9 9 9 

Diversidade de Atividades (unidade) 189 197 206 

Diversidade Efetiva de Atividades (unidade) 50,4 53,4 56,9 

Diversidade de Ocupação (unidade) 340 347 338 

Diversidade Efetiva de Ocupação (unidade) 66,1 68,8 65,1 

Taxa de Crescimento dos Salários Anual - 1ano (%) 19 9 12 

Taxa de Crescimento dos Salários - 5 anos (%) 17 16 14 

Valor de Crescimento dos Salários - 1 ano (em milhões de reais) 3,35 1,93 2,76 

Valor de Crescimento dos Salários - 5 anos (em milhões de reais) 11,8 12,1 12,7 

Taxa de Crescimento de Empregados Anual - 1ano (%) 11 -0.21 -100 

Taxa de Crescimento de Empregados - 5 anos (%) 7 6 4 

Crescimento do Número de Empregados - 1 ano (unidade) 2.415 -50 -13 

Crescimento do Número de Empregados - 5 anos (unidade) 6.769 6.364 4.501 

Fonte: DataViva.info 

Setor primário 

A agricultura é o setor menos relevante da economia de Teófilo Otoni. De 

todo o PIB da cidade, R$ 56.263.000 é o valor adicionado bruto da agropecuária. 

IBGE (2010) 

Setores secundário e terciário 

A indústria, atualmente, é o segundo setor mais irrelevante para a economia 

do município. As principais indústrias da cidade estão ligadas à agroindústria, ao 

setor alimentício e principalmente ao setor de extração e transformação de minerais 

e pedras preciosas. O setor terciário é o mais relevante para a economia municipal 

(Figura 11). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroind%C3%BAstria
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Figura 11 - PIB Teófilo Otoni por setores. 

 

Fonte: IBGE-Cidades 

A RAIS é um registro administrativo com periodicidade anual criada com a 

finalidade de suprir as necessidades de controle, estatística e informação às 

entidades governamentais da área social. Constitui um instrumento imprescindível 

para o cumprimento das normas legais, como também é de fundamental importância 

para o acompanhamento e a caracterização do mercado de trabalho formal. Retrata 

o mercado de trabalho formal no Brasil a partir de informações declaradas pelas 

próprias empresas sobre sua situação em 31 de dezembro do ano anterior.  

Segundo a Plataforma de dados DataViva que é uma ferramenta de 

visualização de dados criada em 2013 pelo Escritório de Prioridade Estratégicas do 

Governo de Minas Gerais e que disponibiliza dados oficiais sobre exportações, 

atividades econômicas, localidades e ocupações de todo o Brasil, a atividade 

econômica superior em Teófilo Otoni atualmente é a Administração do Setor Público 

(9,35%), e teve como ocupação superior Vendedores (14,54%), a renda mensal total 

foi de R$ 25,9 Milhões em 2012. 
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4.1.2.3. Caracterização cultural 

Comunicação Local e Organização Cultural 

Teófilo Otoni conta com diversas entidades e meios de comunicação para o 

repasse de informações à população e a difusão de noticias de interesse público. No 

Quadro 9 apresentam-se algumas dessas entidades. 

Quadro 9 - Entidades e Meios de Comunicação 

Nº de 
Ordem 

Relação das Entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social 
de Teófilo Otoni. 

Entidade Sigla 

1 Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Teófilo Otoni APAE 

2 Creche Raio de Luz 
 

3 Centro de Acolhimento e Defesa da Criança e Adolescente O Ninho NINHO 

4 Associação Comunitária dos Clubes de Mães da Vila Solidariedade 
 

5 Creche Lar da Criança 
 

6 Apoio à Mulher à Criança e ao Adolescente AMCA 

7 Associação dos Surdos de Teófilo Otoni - ASTO 
 

8 Núcleo de Proteção da Criança e do Adolescente NPCA 

9 Centro Comunitário Estrela da Esperança 
 

10 Associação de Prevenção e Combate ao Câncer APRECC 

11 Central Única das Assoc. Comunitárias dos Bairros de Teófilo Otoni CUB 

12 Movimento de Recuperação de Vida o Bom Samaritano 
 

13 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de T. Otoni 
 

14 Centro Comunitário Jardim São Paulo 
 

15 Associação Comunitária Bela Vista 
 

16 Programa de Voluntários na Assistência Social - PROVAS 
 

17 Centro Com. Carlo Tibaldi – Centro Comunitário Bairro Palmeiras 
 

18 Associação de Pais e Amigos dos Portadores da Síndrome de Down Fam.Down 

19 Associação Comunitária da Turma 37 
 

20 Aprender Produzir Juntos APJ 

21 Associação dos Moradores de Cabeceira de São Pedro 
 

22 Associação de Moradores do Bairro Cidade Alta 
 

23 Associação Comunitária de Topázio 
 

24 Associação dos Proprietários e Moradores do Distrito de Topázio 
 

25 Associação Educacional Evangélica Luterana AEEL 

26 Associação dos Moradores do Mucuri 
 

27 Associação Comunitária dos Moradores do Brejão 
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Nº de 
Ordem 

Relação das Entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social 
de Teófilo Otoni. 

Entidade Sigla 

28 Sociedade Beneficente Frei Dimas 
 

29 Centro Social Profissionalizante e Cultural de T.Otoni - CESPROCTO 

30 Centro Comunitário Gangorrinha (INATIVA) 
 

31 Associação Beneficente Dorcas 
 

32 Associação Com. dos Produtores Rurais de Barra Marambaia 
 

33 Centro Comunitário de Desenvolvimento Rural São Jerônimo 
 

34 Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de Ariranha 
 

35 Centro Comunitário Rural de Itamunheque 
 

36 Associação dos Moradores do Bairro Concórdia 
 

37 Associação Comunitária Rural dos Moradores de Santa Bárbara 
 

38 Centro Comunitário do Bairro Frei Dimas 
 

39 Centro Comunitário Rural de Potonzinho 
 

40 Associação Desenv. Caminhada Vida Povo Bairro Santo Agostinho ADECAVIPISA 

41 Hospital São Vicente de Paulo para Tuberculosos 
 

42 Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Teófilo Rocha 
 

43 Associação dos Moradores da Vila Betel 
 

44 Associação dos Moradores do Bairro Lourival Soares da Costa 
 

45 Obras Sociais São Benedito OSSB 

46 Clube dos Cavalheiros da Rosa Mística 
 

47 Associação dos Trabalhadores em Oficina de T. Otoni 
 

48 Associação dos Moradores do Bairro São Jacinto 
 

49 Associação Cristã de Apoio aos Detentos e famílias de Teófilo Otoni ACADEFATO 

50 Associação Comunitária do Bairro Jardim Floresta 
 

51 Associação Hospitalar Santa Rosália 
 

52 Clube Irmandade da Luz 
 

53 Associação da Guarda Mirin Feminina de Teófilo Otoni 
 

54 Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural do Cedro 
 

55 União das Associações Comunitárias do Distrito de Brejão 
 

56 Associação Comunitária do Bairro Vila São João 
 

57 Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão 
 

58 Caixa Escolar Dr. Waldemar Neves da Rocha – Poli-Valente 
 

59 Caixa Escolar São Benedito 
 

60 Associação dos Moradores do Bairro Manoel Pimenta 
 

61 Associação dos Moradores do Mutum, Córrego Cachoeira 
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Nº de 
Ordem 

Relação das Entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social 
de Teófilo Otoni. 

Entidade Sigla 

62 Escola Estadual Artur Bernardes 
 

63 Igreja Evangélica Assembléia de Deus 
 

64 Grupo da Fraternidade Joaquim Portugal 
 

65 Assoc. das Trab. Domésticas e Donas de Casa de Teófilo Otoni 
 

66 Conselho dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego dos Feixes 
 

67 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego Zabêlê 
 

68 Associação de Moradores do Bairro Palmeiras 
 

69 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego Dantas 
 

70 Centro Comunitário Morro da Rádio 
 

71 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego Fumaça 
 

72 Associação dos Corredores de Rua de Teófilo Otoni 
 

73 Associação dos Moradores do B. Matinha 
 

74 Conselho Central de T. Otoni da Sociedade de São Vicente de Paulo 
 

75 Associação de Moradores do B.Joaquim Pedrosa 
 

76 Instituto Paroquial de Assistência Social IPAS 

77 Centro Comunitário do Bairro Altino Barbos 
 

78 Associação de Moradores do Bairro Alto Tabajaras 
 

79 Associação de Moradores do Alto Paraíba 
 

80 Fundação Dom Quirino 
 

81 Associação de Moradores do Bairro Frei Júlio 
 

82 Grupo da Fraternidade Joseph Gleber 
 

83 Sociedade Esportiva Gouveia 
 

84 Associação de Moradores do Bairro Vila Santa Clara 
 

85 Associação dos Bairros de Teófilo Otoni 
 

86 Associação dos Moradores do Bairro Vila Esperança 
 

87 Associação de Moradores do Bairro Novo Horizonte 
 

88 Associação Comunitária da Vila Progresso 
 

89 Associação de Moradores do Bairro Mucuri 
 

90 Associação dos Posseiros da Saudade 
 

91 Associação dos Deficientes Físicos de T.Otoni ADEFITO 

92 Centro Comunitário Rural da Lajinha 
 

93 Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de Volta Bala 
 

94 Legião da Boa Vontade LBV 

95 Instituto de Assistência Social Presbiteriano IASP 
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Nº de 
Ordem 

Relação das Entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social 
de Teófilo Otoni. 

Entidade Sigla 

96 Associação de Pais, Amigos e Dependentes Químicos APAD 

97 Associação de Moradores do Bairro Filadélfia 
 

98 Assistência Comunitária Clube de Mães Irmã Adanyl 
 

99 Associação dos Moradores do Bairro Ipiranga AMBI 

100 Cooperativa de Artesanato de Couros de Teófilo Otoni COOPACTO 

101 Cooperativa de Lavanderia de Teófilo Otoni 
 

102 Cooperativa de Vassouras de T. Otoni 
 

103 Associação Comunitária Beneficente e Radiofusão Teofilotonense 
 

104 Associação dos Amigos dos Doentes Renais de T. Otoni AADORETO 

105 Associação de Moradores do Alto da Deolinda Junger 
 

106 Associação Teocrática Social Yousef ATECASI 

107 Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Tabajaras 
 

108 Associação de Moradores dos Bairros Frei Dimas e Vera Cruz 
 

109 Associação de Moradores do Bairro Vila Verde 
 

110 Associação Cultural Ferroviário Bahia- Minas 
 

111 Associação de Moradores do Córrego Surucucu 
 

112 Associação Comunitária Alto do Bela Vista 
 

113 Associação Casa de Meimei 
 

114 Instituto de Eng. Arquit. e Agronomia do Nordeste de Minas Gerais IENANMG 

115 Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni CDL 

116 Associação de Moradores do Bairro Belvedere 
 

117 Conselho Com. de Desenvolvimento Rural do Alto São Jacinto 
 

118 Associação Protetora do Guarda Mirim de Teófilo Otoni 
 

119 Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de Pedro Versiani 
 

120 Associação Comunitária de Crispim Jaques 
 

121 Associação de Moradores de Maravilha 
 

122 Sociedade Esportiva Amigos 
 

123 Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de São Paulinho 
 

124 Mitra Diocesana de Teófilo Otoni / Pastoral do Menor 
 

125 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Liberdade 
 

126 Associação Beneficente Maranatha 
 

127 Clube Maturidade de Teófilo Otoni 
 

128 Associação Clube dos Amigos do Rio Pretinho 
 

129 Associação Com. dos Moradores e Produtores Rurais de Bamberg 
 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         108 
www.shs.com.br 

Nº de 
Ordem 

Relação das Entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social 
de Teófilo Otoni. 

Entidade Sigla 

130 Instituto CDL de Assistência Social ICETAS 

131 Associação de Moradores do Bairro Alto Palmeiras 
 

132 Entidade ou Organização – Os Guardiões do Asfalto 
 

133 Associação Filadélfia 
 

134 Loja Maçônica Cristal do Oriente 
 

135 Associação Comunitária São Diogo 
 

136 Congregação das Filhas de Nossa Senhora das Neves 
 

137 Associação de Moradores da Vilinha 
 

138 Associação Com. de Desenvolvimento da Colônia Mestre Campos 
 

139 Associação dos Proprietários dos Córregos Brejão e Água Fria 
 

140 Associação Esportiva e Cultural Galoucura de Teófilo Otoni 
 

141 Creche Cantinho da Solidariedade 
 

142 Entidade Obra Social Santa Isabel: SANISA 

143 Centro Comunitário Rural de São Julião 
 

144 Assoc. Regional Mucuri de Cooperação dos Pequenos Agricultores ARMICOPA 

145 Associação dos Artesãos de Teófilo Otoni 
 

146 União Estudantil de Teófilo Otoni 
 

147 Academia de Letras de T. Otoni ALTO 

148 Centro Espírita Império dos Orixás 
 

149 Tietê Esporte Cultura e Lazer 
 

150 Associação de Pequenos Produtores Rurais de Corgão 
 

151 Associação dos Moradores do Bairro Altino Barbosa 
 

152 Associação Comunitária Vila Jacaré 
 

153 Associação dos Moradores do Córrego Açude 
 

154 Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Nova Vida ASCANOVI 

155 Associação dos Criadores e Produtores Rurais dos Três Vales 
 

156 Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Funcionários 
 

157 Associação Espaço Adolescente 
 

158 Associação de Proteção e Assistência aos Condenados APAC 

159 Associação presbiteriana de educação e pesquisa – Doctum DOCTUM 

160 Associação dos Produtores de Leite de Pedro Versiani 
 

161 Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Santa Maria 
 

162 Organização de Integração Social e Comunitária OISC 

163 Associação dos Comerc. e exportadores de Jóias e Gemas do Brasil GEA 
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Nº de 
Ordem 

Relação das Entidades cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social 
de Teófilo Otoni. 

Entidade Sigla 

164 Associação dos Moradores da Vila Barreiros AMUB 

165 Associação Comunitária de Desenvolvimento da Região Suíça 
 

166 Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri 
 

167 Associação de Moradores do Morro do Eucalipto e Adjacências 
 

168 Associação Comunitária Cana Brava 
 

169 Associação Casa de Apoio A Criança e Adolescente Lírios do Vale 
 

170 Associação dos Produtores Rurais de Rio Pretinho 
 

171 Associação Sócio Cultural de Teófilo Otoni 
 

172 Sociedade Esportiva Cultural Wan Der Maas de Teófilo Otoni 
 

173 Assoc.Com. dos Mor. do Córrego de São Miguel do Pita - ACOSMIP 
 

174 Assoc. Dos Moradores do Córrego do Cipó 
 

175 Associação de Desenv. Econômico e Cultural de Topázio 
 

176 Associação de Promoção a Vida UAI-BRASIL 
 

177 Associação dos Trabalhadores da Fazenda Colorado 
 

178 Associação dos Moradores do Bairro Jardim das Acácias 
 

 Emissoras de Rádio e TV Contato 

1 Rádio Teófilo Otoni (33) 3522-3635 

2 Rádio Mucuri (33) 3522-2000 

3 Rádio 98 FM (33) 3522-1188 

4 Rádio Imigrantes (33) 3522-1009 

5 Inter TV Grande Minas (33) 3522-6800 

6 TV Alfa Minas (33) 3523-1280 

7 TV Imigrantes (33) 3522-2009 

Telefonia 

 

9 OI (Telefonia móvel e fixa) 

10 Claro (Telefonia móvel) 

11 TIM (Telefonia móvel) 

12 VIVO (Telefonia móvel) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

Na parte cultural, que pode ser entendida como as múltiplas maneiras de 

pensamento, sensibilidade e expressão dos vários segmentos de uma população, 

Teófilo Otoni conta com vários grupos que procuram preservar as tradições do 

município e enriquecer os movimentos culturais. São exemplos desses: Associação 
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Espaço Adolescente, Associação dos Artesãos, Instituto Histórico e Geográfico do 

Mucuri, Associação Cultural Ferroviário Bahia-Minas, Associação de Arte Coral 

Paulo VI. Há também bandas tradicionais e grupos de dança como: Banda da 

Polícia Militar do 19º Batalhão, de São Julião, Córrego Dantas, Córrego do Baixão, 

Cabeceira São Pedro e Brejão, Banda do Tranquilino, agora rebatizada de Francisco 

de Paula, e os grupos de dança: ―Grupo de dança Alemã Christopher‖, o ―Corpore‖, 

―Grupo de Folia e Batuque Pai João Preto‖, ―Escola de Dança‖, ―Ideologia Crew do 

Hip Hop‖. Na parte teatral, o município conta com: ―Grupo Cia In Cena‖, ―Grupo de 

Teatro da Igreja do Brejão‖, ―Poltrona 06‖, ―Diversas Faces‖ e‖ Bicho Calango‖. O 

Grupo Folclórico Folia dos Santos Reis e da Imaculada Conceição também ajudam a 

manter as tradições vivas.  

4.2. Desenvolvimento Urbano e Habitação 

4.2.1. Características Urbanas 

Por se localizar em um ponto estratégico no nordeste de Minas Gerais, no 

Vale do Mucuri e distante da capital do Estado cerca de 450 km, Teófilo Otoni 

absorve, em seu contexto assistencial, cerca de 60 municípios, principalmente nos 

setores de saúde e educação. A cidade acaba sofrendo uma sobrecarga por ser 

referencia ambulatorial e hospitalar. Estabelecimentos comerciais e de Ensino 

existentes no município também auxiliam nesse processo, gerando um grande 

contingente de população flutuante. 

Dentro da área urbana há encostas ocupadas com riscos de deslizamentos e 

áreas ribeirinhas com riscos de alagamentos. 

4.2.2. Uso do Solo 

O uso do solo é feito parcialmente por agricultura familiar devido a grande 

zona rural e tem o predomínio de cultivos como milho, feijão, frutas, mandioca, 

hortaliças, banana e cana-açúcar. Em regime extensivo a pecuária mista se torna 

atividade principal. Os recursos agropastoris têm grande impacto no meio ambiente 

como, por exemplo, o uso de fertilizantes e agrotóxicos e a alta demanda de 

parcelas de solo e quantidade de água, sendo de extrema importância seu 

monitoramento e controle. 
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Pelos regimentos do Plano Diretor de Teófilo Otoni os parâmetros e diretrizes 

de uso e ocupação do solo resguardam os interesses e direitos coletivos para evitar 

futuros impactos indesejáveis e promoverem o crescimento econômico, social e 

ambiental, preservando sua cultura e o meio ambiente. 

O plano diretor define 2 tipos de ZEIS: 

(ZEIS - 1): os Núcleos da Habitação de Interesse Social constantes do Anexo 

V da Lei e Anexo 2 do presente Diagnóstico do PMSB, para as quais o Poder 

Público deverá promover programas e ações para ordenar a ocupação por meio de 

projetos e obras de urbanização, regularização fundiária, com estabelecimento de 

parâmetros urbanísticos especiais. 

(ZEIS - 2): as áreas vagas ou subutilizadas nas quais, por razões sociais, haja 

interesse público em implantar programas habitacionais de produção de moradias ou 

terrenos urbanizados de interesse social.  

Existem também áreas como: 

ZOPAM: Zona Potencial de Conservação Ambiental.  

ZUCAM: Zona Urbana de Conservação Ambiental. 

ZUCAM 1: Áreas passíveis de inundação com interface com áreas ocupadas.  

ZUCAM 2: Áreas com lagoas e remanescentes de vegetação natural. 

ZUCAM 3: Áreas de baixa densidade de ocupação com potencial para criação 

de parques municipais.  

ADE: Áreas de Diretrizes Especiais, tais como: 

I - proteção do patrimônio cultural, ambiental e da paisagem urbana; 

II - proteção de bacias hidrográficas; 

III - incentivo ou restrição a usos; 

IV - revitalização de áreas degradadas ou estagnadas; 

V - incremento ao desenvolvimento econômico; 

VI - implantação de projetos viários. 

4.2.3. Saneamento 

No que se diz respeito à infraestrutura de saneamento, o município conta com 

uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e uma Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE) gerenciada pela COPASA, que proporcionam condições de 
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infraestrutura e saúde no espaço urbano. Quanto à disposição do lixo, na sede do 

município, a coleta é realizada pela empresa terceirizada HS – Prestação de 

Serviços, que posteriormente encaminha-o para o aterro sanitário da cidade. Já a 

área rural não conta com coleta, tratamento ou disposição adequada de resíduos 

sólidos. Há uma entidade que foi estabelecida no município para encarregar-se da 

coleta seletiva e destinação à reciclagem dos resíduos que ainda possuem valor 

econômico agregado, denominada ASCANOVI (Associação de Catadores de 

materiais recicláveis Nova Vida). Porém esta entidade tem enfrentado muitos 

problemas e sua eficácia na coleta de resíduos e no reenvio dos mesmos ao 

mercado através de processos de reciclagem tem sido cada vez menor. Atua 

também no município uma empresa de reciclagem denominada Recicladora União 

que recolhe materiais recicláveis como papelão, plásticos, metais e outros, de 

empresas, indústrias ou domicílios que solicitem, para vendê-los no mercado de 

recicláveis.  

Quanto à situação dos domicílios de Teófilo Otoni em relação ao saneamento 

básico, o Quadro 10 apresenta um panorama geral da situação: 

Quadro 10 - Acesso ao saneamento no município 

Tipos de domicílio* 
Domicílios particulares permanentes  

Urbano Rural Total 

Adequado 86,90% 10,90% 73,60% 

Semi-adequado 12,70% 23,80% 14,70% 

Inadequado 0,40% 65,30% 11,80% 

Número de domicílios 33.364 7.067 40.431 

Fonte: IBGE, 2014 

* Os tipos de domicílios são definidos pelo IBGE como Adequado, Semi-

adequado e Inadequado, sendo classificados como: 

 Adequado – domicílios com escoadouros ligados à rede-geral ou fossa 

séptica, servidos de água proveniente de rede geral de abastecimento e 

com lixo coletado diretamente ou indiretamente pelos serviços de limpeza; 
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 Semi-adequado - domicílios que possuem, pelo menos, um dos 

serviços de abastecimento de água, esgoto ou lixo, classificado como 

adequado;  

 Inadequado - domicílios com escoadouro de esgotos ligado à fossa 

rudimentar, vala, rio, lago ou mar e outro escoadouro; servidos de água 

proveniente de poço ou nascente ou outra forma com destino de lixo 

inadequado (queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio). 

4.2.4. Programas locais de interesse do Saneamento Básico 

Em Julho de 2013 a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e 

Política Urbana (SEDRU) anunciou que o Consórcio Intermunicipal de Resíduos 

Sólidos Urbanos (CIRSU) – Vale do Mucuri iniciaria suas atividades no mês vigente 

e que o município de Teófilo Otoni seria o polo do Consórcio Intermunicipal 

recebendo o lixo coletado nos municípios de Frei Gaspar, Poté e Itambacuri.  Para o 

estabelecimento e busca desta meta, a região do Mucuri iria receber recursos do 

PAC Resíduos Sólidos. 

Iniciativas e questões que buscam o enriquecimento e fortalecimento do Vale 

do Mucuri estão sendo realizadas em prol do beneficiamento da região. Segundo o 

Diário de Teófilo Otoni, investimentos e projetos vêm se intensificando e melhorando 

a cada dia na região, a notícia que data 31/01/2014 relata que: ―Além do Norte de 

Minas, as regiões do Vale do Mucuri, Sul, Triângulo e Centro Oeste também 

receberam recursos para a elaboração de projetos na área de resíduos sólidos. Ao 

todo, o Governo de Minas captou, junto a União, R$7,2 milhões”. A SEDRU também 

promoveu, no ano passado, encontros para induzir o desenvolvimento e a qualidade 

de vida das pessoas com o Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Há recursos previstos pela SEMAD que chegam a 

340 mil Reais. 

4.2.5. Áreas de Riscos 

Áreas de riscos são lugares onde é recomendada a não construção de casas 

ou instalações, pois são muito expostos a desastres naturais, como desabamentos, 

deslizamentos e inundações. Estas situações surgem, principalmente devido à 
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própria ação humana. No Brasil, há vários projetos no sentido de reestruturação de 

algumas áreas de risco através da conscientização da população sobre os usos 

permitidos para estes locais e os perigos caso estes não sejam respeitados.  

As principais áreas de risco são aquelas sob encostas de morros inclinados 

ou à beira de rios. Em casos de emergência, existem vários serviços de assistência 

à população a serem implementados pelas cidades onde ocorrem áreas de risco. A 

principal instituição responsável pelo monitoramento das áreas de risco é a Defesa 

Civil. 

Na prevenção aos desastres naturais, inúmeras medidas podem ser 

adotadas. Englobam-se em dois grandes grupos: o das medidas estruturais e o das 

não estruturais. As de maior eficiência, sem dúvida, estão no primeiro grupo, 

entretanto, a maioria não apresenta viabilidade econômica devido ao seu alto custo, 

já que correspondem à execução de obras complexas e que exigem alta tecnologia. 

Desmatamentos, retirada e uso intensivo de materiais minerais, mudanças de 

curso d’água, ocupação de várzeas e encostas, queimadas, produção e disposição 

inadequada de lixo, aplicação de agrotóxicos e ocupação desordenada do solo são 

alguns exemplos de práticas que contribuem para a constituição de áreas de risco. 

No Brasil, a legislação urbano-ambiental exige apenas uma avaliação 

ambiental ou o estudo de impacto ambiental em casos específicos. Como exemplo 

tem-se as normas publicadas pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente). A Resolução 237/97 abrange limites para a urbanização em áreas 

declivosas e propensas a impactos ambientais não mensuráveis. Por isso, para que 

se possa tomar decisões sobre os usos a serem implementados no espaço 

municipal é muito importante que Prefeituras elaborem as cartas geotécnicas do seu 

município. 

Dentre os desastres naturais os mais comuns no Brasil são: 

escorregamentos, enchentes, erosões e secas, e destes, o escorregamento é 

aquele que mais preocupa pelo numero de vítimas fatais que gerou nas últimas 

décadas no Brasil. Não há, porém, nenhuma perspectiva de que essa situação se 

modifique em curto prazo, uma vez que devido à crescente desigualdade 

socioeconômica associada ao desemprego, á falta de moradia, á deseducação, etc., 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         115 
www.shs.com.br 

a ocupação de encostas sem os cuidados necessários tende a aumentar, levando a 

um consequente aumento da probabilidade de acidentes dessa natureza. 

Os principais problemas geológicos e ambientais enfrentados pela cidade de 

Teófilo Otoni – MG são riscos de deslizamento e de enchente. Estas 

vulnerabilidades são potencializadas pela urbanização desordenada em áreas 

declivosas, fato causado pela interação da condição socioeconômica de grande 

parte da população e morfologia da cidade (MARTINS et al. 2011). 

Em 2012 a Defesa Civil de Teófilo Otoni divulgou uma lista com 12 (Figura 12) 

bairros que se enquadrariam como áreas de risco, são eles: Belvedere, Altino 

Barbosa, Corredor Gazinelli, Betel, Funcionários, Bela Vista, Viriato, Manoel 

Pimenta, Eucalipto, São Cristovão, Joaquim Pedrosa e Frei Dimas. Os principais 

riscos são deslizamentos e soterramentos. 

Figura 12 - Bairros que se enquadrariam como áreas de riscos. 

 

Fonte: GoogleEarth 
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Algumas áreas de interesse e propicias a riscos são relatadas em trabalhos 

realizados por alunos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

podendo servir de exemplos às questões abordadas neste diagnóstico. Na Figura 13 

constata-se invasão do leito do córrego por ocupação antrópica inadequada, 

desmatamento e acúmulo de lixo, o que deixa as famílias envolvidas mais 

vulneráveis, não só a desastres causados por enchentes, mas também a 

deslizamentos, erosões, epidemias e doenças causadas pelo contato com o esgoto, 

acidentes envolvendo animais peçonhentos, etc.  

Figura 13 - Bairro São Jacinto, Rua Adalberto Hollerbach. (17º51'06.4"S e 41º29'26.1"W, elevação 
306m), setembro 2012. 

A)      B)  

Fonte: Bruna Eduarda Ferreira, Bruno Alves Sena, Ellen Cristiane Guedes e Antônio Jorge 

de Lima Gomes - UFVJM, Teófilo Otoni, Minas Gerais (2013). 

A Figura 14 exibe edificações que são implantadas de maneira técnico-

construtivas inadequadas em áreas vulneráveis a acidentes geológicos/ 

geomorfológicos. A ocupação do solo é feita irregularmente em áreas de riscos 

sujeitas à movimentação de terra (C) e em encostas onde a cobertura vegetal foi 

removida (D) aumentando os riscos de deslizamentos.  Verifica-se a ausência de 

politicas locais que seriam importantes ferramentas para a prevenção, quantificação 

de riscos e medidas de controle de obras públicas estruturais. 
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Figura 14 - C) Bairro Altino Barbosa, rua Ana Amália, (17º 51’46,96‖S e  41º30’12,71‖O), elevação 
361 m) e D) Bairro Altino Barbosa,  rua Júlio Jacinto Ferreira, (17°51’58,27‖S e 41°30’08,11‖O, 

elevação 339 m), janeiro 2013. 

C)        D)  

Fonte: Thiago Gonçalves Cardozo, Amanda Oliveira Mourão e Antônio Jorge Lima Gomes - 

UFVJM, Teófilo Otoni, Minas Gerais (2013). 

A Figura 15 mostra, no bairro Funcionários a voçoroca (localização E), 

indicada pelo polígono vermelho, e sua aproximação parcial indicada na localização 

F, com início na rua Godofredo Mollendorft estendendo-se até o córrego São 

Benedito (calha pluvial mais baixa desta região). Possui cerca de 15m de altura, com 

veios de quartzo na encosta instabilizando o local. Segundo relatos de moradores da 

região a voçoroca provavelmente se iniciou com uma grande enchente que ocorreu 

em Teófilo Otoni em fevereiro de 2002.  

Na área da voçoroca, é notável a falta de infraestrutura básica ou obras 

públicas feitas sem acompanhamento geotécnico necessário. Como os locais já 

estão bastante alterados considera-se necessária a remoção definitiva dos 

moradores e residências existentes no entorno da voçoroca, assim como a 

implementação de medidas de contenção do processo erosivo intenso que ocorre 

neste local. 

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil – CPRM (2012), a 

implementação de um sistema de alerta para a população (sobre chuvas intensas) 

minimizaria mortes por acidentes naturais. Também é notória a intervenção social 

com os moradores através de programas de conscientização, no sentido de evitar 

construções e intervenções inadequadas. 
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Figura 15 - Bairro Funcionários, Rua Godofredo Mollendorf, (17°52’52,2’’S e 41°30’03,1’’W, elevação 
375m), janeiro, 2013. 

E)     F)  

Fonte: Mariana Tameirão Baur, Jorge Luiz dos Santos Gomes, Priscilla dos Santos Gomes e 

Antônio Jorge de Lima Gomes - UFVJM, Teófilo Otoni, Minas Gerais (2013). 

4.3. Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

4.3.1. Meio Ambiente 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(Semad) tem como missão formular e coordenar a politica estadual de proteção e 

conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos e articular 

as politicas de gestão dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento 

sustentável no Estado de Minas Gerais. 

O Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) são 

formados pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad), pelos conselhos estaduais de Política Ambiental (Copam) e de 

Recursos Hídricos (CERH) e pelos órgãos vinculados: Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (Feam), responsável pela qualidade ambiental no Estado, no que 

corresponde à Agenda Marrom, Instituto Estadual de Florestas (IEF) responsável 

pela Agenda Verde e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) que responde 

pela Agenda Azul (Figura 16). 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         119 
www.shs.com.br 

Figura 16 - Sistema Estadual do Meio Ambiente Sisema 

 

Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) 

4.3.1.1. Áreas de Proteção Ambiental e/ou Fragilizadas 

Em relação às áreas protegidas existentes no município para preservação 

e/ou conservação de espaços dotados de interesses especiais pode-se citar as 

seguintes unidades: a Área de Proteção Especial de Mananciais (APE) de Todos os 

Santos e a APA do Alto Mucuri. 

A APE de Todos os Santos possui 37.800 hectares e foi legalmente instituída 

pelo Decreto 29.589 de 08/06/89. A proposta da criação desta área foi feita no 

âmbito do Sistema Integrado de Proteção de Mananciais (SIPAM), um programa 

criado pela COPASA, em 1989.   

O objetivo principal do SIPAM é promover a compatibilidade entre as 

atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica, o atendimento da demanda do 

abastecimento público de água e a preservação do meio ambiente. Isso ocorre por 

meio da contribuição efetiva entre a COPASA e os diversos atores atuantes na bacia 

como usuários, produtores rurais e órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 

além de entidades e organizações civis engajadas nas questões ambientais. 

O SIPAM atua na recuperação de áreas degradadas, na prevenção contra 

erosão, na eliminação de focos de poluição, recuperação de matas ciliares, proteção 
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de nascentes, enfim, em todas as ações que favoreçam o aumento da 

disponiblidade de água no período de estiagem e a melhoria da sua qualidade. 

A APA Alto do Mucuri, instituída pelo Decreto 45.877 de 30/12/2011, possui 

uma área de cerca de na qual o município de Teófilo Otoni está inserido com cerca 

de 26% de sua área total, conforme ilustrado na Figura 17.   

Figura 17 - APA Alto Mucuri área de 325 mil hectares. 

 

Fonte: Diário de Teófilo Otoni (2014) 

As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) pertencem ao grupo de unidades de 

conservação de uso sustentável. São áreas em geral extensas, com um certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas,e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 

o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. 
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A Área de Proteção Ambiental devem dispor de um conselho presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgão 

público, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme está 

disposto no SNUC. 

Além dessas áreas mencionadas, o Plano Diretor de Teófilo Otoni define 

outras áreas de interesse ambiental dentro do município, cujas localizações são 

mostradas  em mapas temáticos integrantes do Plano Direto, os quais são 

apresentados nos Anexo 3 e Anexo 4 do presente documento. 

4.3.2. Recursos Hídricos 

O município de Teófilo Otoni está totalmente inserido na Bacia Hidrográfica do 

rio Mucuri, sendo essa inserida na Região Hidrográfica Atlântico Leste, e foi 

denominado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) como Unidade de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Bacia Hidrográfica do rio Mucuri – 

MU1 (Figura 18). A bacia está inserida na mesorregião do Vale do Mucuri, 

abrangendo um total de 16 municípios e apresentando uma área de drenagem de 

14.640 km² com uma população estimada de 296.845 habitantes. Além de Teófilo 

Otoni os outros municípios que compõem a bacia são: Serra dos Aimorés, Carlos 

Chagas, Fronteira dos Vales, Catuji, Poté, Nanuque, Umburatiba, Pavão, Itaipé, 

Crisólita, Caraí, Ladainha, Águas Formosas, Malacacheta e Novo Oriente de Minas. 
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Figura 18 - Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Bacia Hidrográfica do rio Mucuri 
– MU1 

 

Fonte: IGAM (2014) 

O rio de maior porte que tem seu curso na área do município é o rio Mucuri. 

Todavia, o centro da cidade é cortado pelo rio Todos os Santos, que é um dos 

principais afluentes do rio Mucuri. A cidade ainda é cortada pelos afluentes do rio 

Todos os Santos: rio Santo Antônio, rio São Jacinto, rio São Benedito, rio Piton, rio 

Itamunheque, rio Saudade e rio Sant’ana. 

A gestão da bacia é realizada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos 

Afluentes Mineiros do Rio Mucuri que teve sua criação em 2008 pelo Decreto nº 

44.865 01/08/2008 e conta com 32 conselheiros, dentre titulares e suplentes. 

Para o uso legal e assegurado dos recursos hídricos da bacia, faz-se 

necessário a obtenção da Outorga de direito de uso dos recursos hídricos, cuja 

operacionalização está a cargo da Subsecretaria de Gestão e Regularização 

Ambiental Integrada da SEMAD – Secretaria de estado de meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. 
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4.3.2.1. Usos da água na bacia hidrográfica do rio Mucuri 

A bacia hidrográfica do rio mucuri é uma das bacias do Estado de Minas 

Gerais que ainda não possuem cadastro de usuários da água, e o plano diretor da 

Bacia dos Afluentes Mineiros do rio Mucuri está em fase de contratação. 

O cadastro de usuários da água é um conjunto de informações sobre 

usuários, usos e interferências nos recursos hídricos, tais como captação de água e 

lançamento de efluentes líquidos nos cursos e corpos d’água, correspondendo 

assim, a uma das ações estratégicas para o planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos. Esse cadastro auxilia no processo de implementação dos 

instrumentos de gestão das águas, especialmente, a Outorga, os Planos Diretores 

de Bacia Hidrográfica e a Cobrança pelo Uso da Água. 

O Quadro 11 apresenta os mananciais de onde os municípios da bacia do rio 

mucuri captam sua água, assim como o tipo de captação e a vazão que sai das 

estações de tratamento de água (ETA) dos respectivos municípios. 

Quadro 11 - Usos urbanos do recurso hídrico na bacia 

Município Vazão da ETA (l/s) Tipo de captação Mananciais 

Teófilo Otoni 438,0 Captação a fio d'água/Barragem Rio Todos os Santos e rio São José 

Novo Oriente de Minas 17,0 Poço 2 poços 

Pavão 24,0 Captação a fio d'água/poço 
Córrego Pavão, córrego do Meio, 

córrego Mumbuca, Poço C-01 
Pavão 

Carlos Chagas 45,0 Captação a fio d'água Rio Mucuri 

Nanuque 180,0 Captação a fio d'água Rio Mucuri 

Serra dos Aimorés 180,0 
Captação a fio d'água (sistema 

integrado com Nanuque) 
Rio Mucuri 

Umburatiba 5,0 Captação a fio d'água Rio Itanhém 

Águas Formosas 52,0 Captação a fio d'água Rio Pampã 

Fronteira dos Vales 8,0 Barragem Córrego Novo 

Catuji 13,0 Captação a fio d'água Córrego Santa Cruz 

Poté 30,0 Captação a fio d'água Rio Poté, rio Três Barras 

Itaipé 12,0 Captação a fio d'água Córrego Brejaúba 

Crisólita 9,5 Captação a fio d'água Rio Negro - MG 

Caraí 32,8 Barragem Córrego São José 

Ladainha 20,0 Barragem Córrego Dantas 

Malacacheta 41,1 Barragem Córrego Setubal 

Fonte: ANA (Agência Nacional de Águas) 
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Em se tratando de águas subterrâneas, conforme consta no sistema de 

informações do CPRM, SIAGAS, tem-se 33 poços no município. O Anexo 5 

apresenta a listagem desses poços juntamente com algumas de suas 

características. Entretanto a COPANOR estima que exista aproximadamente 60 

poços no município. 

4.3.2.2. Qualidade da Água 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução 

357 de Março de 2005, estabelece padrões de classificação dos corpos d´água doce 

como: 

Seção I 

Das Águas Doces 

Art. 4º As águas doces são classificadas em: 

I – Classe especial: águas destinadas: 

a) Ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) Á preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) Á preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 

 

II – Classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) À proteção das comunidades aquáticas; 

c) À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolveram rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção 

de película; e  

e) À proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III – Classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; 
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b) À proteção das comunidades aquáticas; 

c) À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA nº274, de 2000; 

d) À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 

contato direto; e 

e) À aquicultura e a atividade de pesca. 

IV – Classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado; 

b) À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) À pesca amadora; 

d) À recreação de contato secundário; e 

e) À dessedentação de animais. 

V – Classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) À navegação; e 

b) À harmonia paisagística. 

O enquadramento dos Corpos de Água em Classes, segundo os usos 

preponderantes, é um dos instrumentos das Políticas Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos, visando estabelecer metas de qualidade para os corpos de água, 

a fim de assegurar os usos preponderantes estabelecidos. Esse instrumento está 

relacionado com as metas de qualidade de água pretendidas para um corpo hídrico 

(o rio que queremos) e não necessariamente com as condições atuais do mesmo (o 

rio que temos). 

Para atingir a qualidade futura, ou seja, o rio que queremos, devem ser 

propostas medidas de mitigação dos impactos instalados, a fim de se obter uma 

qualidade de água compatível com os usos estabelecidos e pretendidos em uma 

região. A identificação das condições atuais da qualidade da água e dos usos 

preponderantes da bacia auxilia na definição das metas, isto é, do caminho que se 

deve trilhar até se atingir a qualidade de água desejável. 
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De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, o enquadramento deve ser 

feito de forma participativa e descentralizada, estando, portanto, de acordo com as 

expectativas e necessidades dos usuários. A aprovação da proposta de 

enquadramento é de responsabilidade do respectivo comitê de bacia hidrográfica e a 

sua implantação deve ser efetuada no âmbito da bacia. 

Observa-se no Quadro 12, através de informações obtidas do endereço 

eletrônico aguasdeminas@meioambiente.mg.gov.br as 5 estações de 

monitoramento que o IGAM possui no município de Teófilo Otoni e as respectivas 

classes dos rios que elas monitoram (retirados do Quadro 13). Na Figura 19 

observa-se a disposição dessas estações pelo município. 

Quadro 12 - Estações de monitoramento e as respectivas classes dos rios monitorados 

UPGRH Estação Descrição Classes Estabelecimento 

MU1 - Rio 
Mucuri 

MU001 
Rio Mucuri a montante da 
confluência com o ribeirão 

Marambaia 
Classe 2 09/09/1997 

MU1 - Rio 
Mucuri 

MU003 
Ribeirão Marambaia a 

montante da confluência com o 
rio Mucuri 

Classe 2 09/09/1997 

MU1 - Rio 
Mucuri 

MU005 
Rio Mucuri, a jusante da 

confluência com o ribeirão 
Marambaia 

Classe 2 09/09/1997 

MU1 - Rio 
Mucuri 

MU007 
Rio Todos os Santos a jusante 
da localidade de Pedro Versiani 

Classe 2 10/09/1997 

MU1 - Rio 
Mucuri 

MU014 
Rio Mucuri na localidade de 

Mucuri 
Classe 2 14/02/2009 

Fonte: IGAM, 2014 
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Figura 19 - Estações de monitoramento de Teófilo Otoni 

 

Fonte: GoogleEarth© 
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Quadro 13 - Pontos de monitoramento e a classificação conforme o relatório de Águas Superficiais do 
3º Trimestre de 2013. 

 

Fonte: IGAM (2013) 

Do mesmo endereço eletrônico, citado anteriormente, também foram 

levantados os dados dos parâmetros da qualidade da água obtidos pelas cinco 

estações que o IGAM possui no município de Teófilo Otoni. A seguir são mostrados 

os gráficos de alguns parâmetros analisados (Figura 20 à Figura 30). Note-se que 

em algumas das coletas realizadas, os parâmetros apresentaram não-

conformidades em relação às indicações da Resolução CONAMA nº 357, de 2005. 

Os dados são dos últimos três anos, de fevereiro de 2011 a novembro de 2013, 

exceto pelos dados de coliformes termotolerantes, que são de fevereiro de 2011 a 

outubro de 2012. 
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Figura 20 - Análise da DBO 

 
 

Figura 21 - Análise do OD 
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Figura 22 - Análise do Alumínio dissolvido 

 
 

Figura 23 - Análise do Cianeto livre 
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Figura 24 - Análise dos coliformes termotolerantes 

 
 

Figura 25 - Análise da cor verdadeira 
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Figura 26 - Análise dos fenóis totais 

 
 

Figura 27 - Análise do ferro dissolvido 
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Figura 28 - Análise do fósforo total 

 
 

Figura 29 - Análise do manganês 
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Figura 30 - Análise do nitrogênio amoniacal total 

 

 

Como se pode observar pelos gráficos, a situação mais critica é a do rio 

Todos os Santos, o que pode ser explicado devido ao fato de ser o rio que atravessa 

o centro da zona urbana do município, sendo assim, prejudicado pela poluição 

difusa que recebe. 

Na Figura 31 também pode ser observado que o rio com pior índice de 

qualidade, daqueles que possuem estação de monitoramento, é o rio Todos os 

Santos. 
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Figura 31 - Mapa de Qualidade das Águas do 3º Trimestre de 2013 

 

Fonte: IGAM (2013) 

4.4. Saúde 

Os serviços de saúde do município, tanto os da esfera privada, tais como 

clínicas especializadas e consultórios, quanto os serviços públicos especializados, 

concentram-se na zona central da cidade. O Quadro 14 mostra as quantidades de 
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estabelecimentos de saúde no município. 

Quadro 14 - Quantidade de estabelecimentos de saúde de Teófilo Otoni 

Estabelecimentos de Saúde Teófilo Otoni 

Federais 1 

Estaduais 2 

Municipais 29 

Privados 42 

Fonte: IBGE 2010 

De acordo com os dados do IBGE 2009, Teófilo Otoni possui um total de 392 

leitos para internação, o que resulta numa taxa de 2,9 leitos por mil habitantes, 

sendo inferior ao padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que 

varia de 3 a 5 leitos por mil habitantes. A taxa de Teófilo Otoni, porém, está em 

conformidade com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde que varia de 2,5 

a 3. Essa taxa para a capital Belo Horizonte é de 3,49 e para o Brasil é de 2,26 leitos 

por mil habitantes. 

Um dos programas implementados no município é o Programa Saúde da 

Família (PSF), conhecido hoje como Estratégia da Saúde da Família, que visa à 

mudança do modelo assistencial vigente, onde predomina o atendimento 

emergencial ao doente, sendo esse atendimento feito, na maioria das vezes, em 

grandes hospitais. Pelo programa, portanto, a família passa a ser o objeto de 

atenção, no ambiente em que vive. O programa está estruturado com equipes 

multifuncionais em unidades básicas de saúde (UBS). O município possui uma 

cobertura boa com as UBS que possuem o programa, como mostra o Quadro 15. 
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Quadro 15 - Unidades Básicas de Saúde que possuem o Programa Saúde da Família 

UBS com PSF BAIRRO 

INDAIA INDAIA 

VILA BARREIROS JARDIM SÃO PAULO 

PALMEIRAS PALMEIRAS 

PEDRO VERSIANE PEDRO VERSIANE 

JARDIM SÃO PAULO JARDIM SÃO PAULO 

FILADELFIA FILADELFIA 

FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS 

MATINHA MATINHA 

NOVO HORIZONTE NOVO HORIZONTE 

VILA SÃO JOÃO VILA SÃO JOÃO 

PINDORAMA VILA ESPERANCA JARDIM SÃO PAULO 

RIO PRETINHO RIO PRETINHO 

CEDRO CEDRO 

ALTINO BARBOSA ALTINO BARBOSA 

BELA VISTA BELA VISTA 

SÃO JERONIMO SÃO GERONIMO 

MONTE CARLO SERRA VERDE SÃO JACINTO 

TOPAZIO TOPAZIO 

BETEL VILA BETEL 

CIDADE ALTA CIDADE ALTA 

ALTO SÃO JACINTO ALTO SÃO JACINTO 

SÃO JACINTO SÃO JACINTO 

SÃO CRISTOVÃO SÃO CRISTOVÃO 

CASTRO PIRES CASTRO PIRES 

MANOEL PIMENTA MANOEL PIMENTA 

GRÃO PARA BELA VISTA 

VILA RAMOS SÃO CRISTOVÃO 

MUCURI MUCURI 

TAQUARA TAQUARA 

JOAQUIM PEDROSA JOAQUIM PEDROSA 

JARDIM DAS ACACIAS JARDIM DAS ACACIAS 

Fonte: CNES 
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A Figura 32 mostra a distribuição das UBS que possuem o programa saúde 

na família pelo município. Dos 5 distritos existentes no município, apenas Crispim 

Jacques não é contemplado com o PSF. 

Figura 32 - Espacialização do Programa Saúde da Família presente em Teófilo Otoni 

 

Fonte: GoogleEarth, 2014 

De acordo com a Portaria n° 2488, de 2011 do Ministério da Saúde, para UBS 

com o Programa Saúde na Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o 

parâmetro de uma UBS para no máximo 12 mil habitantes, localizada dentro do 

território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica. E que cada UBS 

tenha no máximo 4 equipes do PSF, e que cada equipe seja responsável por no 

máximo 4 mil habitantes, sendo que o ideal é de 1 equipe pra cada 2500 habitantes. 

No caso do município de Teófilo Otoni, supondo a população estimada para o 

ano de 2013 de 140.067 habitantes (IBGE), e havendo um total de 31 UBS que 

possuem o Programa Saúde na Família, resulta numa média de uma UBS com o 

PSF pra cada 4500 habitantes, ou seja, as equipes do PSF de Teófilo Otoni estão 

sobrecarregadas. 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         139 
www.shs.com.br 

4.4.1. Doenças relacionadas com o saneamento básico 

O saneamento básico pode influenciar de diversas formas na saúde humana. 

As doenças relacionadas com o abastecimento de água estão diretamente ligadas 

pela ingestão direta, pela agricultura, pelas atividades de lazer, na higiene do 

ambiente e pessoal, na preparação de alimentos e nos processos industriais. A 

Tabela 18 apresenta as doenças relacionadas com a água, além de suas formas de 

transmissão e medidas preventivas. 

Tabela 18 - Doenças relacionadas ao abastecimento de água 

 

Fonte: Barros et al 1995 

Já a falta de um sistema de esgotamento sanitário eficiente pode levar os 

dejetos humanos como destino: o solo, águas pluviais, entre outros. Podendo haver 

contaminações nesses locais, ocasionando doenças na população. A Tabela 19 

aponta as doenças relacionadas com a presença de fezes humanas. 
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Tabela 19 - Doenças relacionadas a fezes humanas 

 

Fonte: Barros et al 1995 

O sistema de drenagem urbana também tem papel fundamental na parte 

sanitária, poie é ele que coleta e destina de uma maneira adequada as águas 

pluviais. Portanto sem ele, essas águas se acumulariam, acarretando em criadouros 

de vetores. As principais doenças relacionadas à drenagem urbana e rural estão 

apresentadas na Tabela 20. 

Tabela 20 - Doenças relacionadas à drenagem 

 

Fonte: Barros et al 1995 
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A falta de um sistema de manejo de resíduos sólidos acarreta na transmissão 

de diversas doenças, principalmente na criação de vetores. As principais doenças 

relacionadas ao mau gerenciamento dos resíduos sólidos estão apresentadas na 

Tabela 21. 

Tabela 21 - Principais doenças relacionadas aos resíduos sólidos 

 

Fonte: Barros et al 1995 

As principais doenças relacionadas com o saneamento básico estão em uma 

categoria de doenças chamadas de doenças infecciosas e parasitárias, de acordo 

com a Classificação Internacional de Doenças (CID).  

No Quadro 16 mostrado a seguir são apresentadas as séries históricas de 

indicadores da morbidade hospitalar em Teófilo Otoni. 
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Quadro 16 - Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação 

Lista Morb  CID-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias 550 600 515 528 489 653 3335

Cólera 14 21 12 4 3 3 57

Febres tifóide e paratifóide 7 - - - - 2 9

Shiguelose 1 - - - - - 1

Amebíase 1 - - 2 - 1 4

Diarréia e gastroenterite origem infecc presum 44 44 34 28 12 9 171

Outras doenças infecciosas intestinais 23 11 12 5 4 23 78

Tuberculose respiratória 58 48 24 8 14 10 162

Tuberculose pulmonar 2 1 - - 2 6 11

Outras tuberculoses respiratórias 56 47 24 8 12 4 151

Peste - 1 1 1 - - 3

Hanseníase [lepra] - - - 2 3 10 15

Coqueluche - - - 1 1 3 5

Infecção meningocócica - 2 1 1 1 4 9

Septicemia 27 34 43 52 103 62 321

Outras doenças bacterianas 228 272 233 308 267 402 1710

Outras formas de leptospirose 1 - - - - - 1

Leptospirose não especificada 1 1 - - - - 2

Sífilis congênita 8 8 3 4 1 8 32

Outras sífilis - - - 1 - - 1

Infecção gonocócica - 1 - - - - 1

Raiva 8 2 1 3 - - 14

Encefalite viral 2 1 1 4 2 1 11

Febre amarela - - 1 - - - 1

Outras febre p/arbovírus e febr hemorr p/vírus 32 95 84 40 21 47 319

Dengue [dengue clásssico] 20 67 50 19 12 35 203

Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue 11 27 33 18 4 12 105

Restante outr febr arbovírus febr hemor vírus 1 1 1 3 5 - 11

Infecções pelo vírus do herpes - - - - - 1 1

Varicela e herpes zoster 4 - 3 - 1 10 18

Sarampo 1 - - - - - 1

Hepatite aguda B 2 - - - 2 4 8

Outras hepatites virais 5 10 5 6 9 1 36

Doença pelo vírus da imunodefic humana [HIV] 23 18 21 22 7 6 97

Caxumba [parotidite epidêmica] - - - - - 1 1

Outras doenças virais 10 8 13 8 6 6 51

Meningite viral 2 4 1 3 3 1 14

Restante de outras doenças virais 8 4 12 5 3 5 37

Micoses 13 2 - - 2 1 18

Leishmaniose 1 - 2 6 8 18 35

Leishmaniose visceral 1 - - 5 4 2 12

Leishmaniose cutânea - - 2 - 2 10 14

Leishmaniose cutâneo-mucosa - - - - 2 3 5

Leishmaniose não especificada - - - 1 - 3 4

Tripanossomíase 7 8 5 - - - 20

Esquistossomose 1 - - 1 - - 2

Outras helmintíases - 3 1 - - - 4

Seqüelas de tuberculose - 1 - - - 1 2

Seqüelas de poliomielite - - 1 - - - 1

Outras doenças infecciosas e parasitárias 30 10 14 21 22 19 116  

Fonte: Datasus (2014) 
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Para se observar a ocorrência das doenças nas diversas épocas do ano 

apresenta-se o Quadro 17, com informações sobre o ano de 2013. 

Quadro 17 - Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação (ano 2013) 

Lista Morb  CID-10 2013/Jan 2013/Fev 2013/Mar 2013/Abr 2013/Mai 2013/Jun 2013/Jul 2013/Ago 2013/Set 2013/Out 2013/Nov 2013/Dez Total

01 Algumas doenças infecciosas e parasitárias 45 35 64 55 60 59 73 49 49 57 55 52 653

Cólera - - - - - 2 - - 1 - - - 3

Febres tifóide e paratifóide - - - - - - - - - - - 2 2

Amebíase 1 - - - - - - - - - - - 1

Diarréia e gastroenterite origem infecc presum - 2 1 - 1 3 1 - - - - 1 9

Outras doenças infecciosas intestinais - 1 1 2 2 3 2 6 2 2 - 2 23

Tuberculose respiratória - - 3 - - 3 - 1 1 1 1 - 10

Tuberculose pulmonar - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 - 6

Outras tuberculoses respiratórias - - 2 - - 2 - - - - - - 4

Hanseníase [lepra] 1 - - - - 4 - 1 2 2 - - 10

Coqueluche - - 1 - - - - - 1 - 1 - 3

Infecção meningocócica - - - - - - - 1 - 1 2 - 4

Septicemia 6 2 4 5 5 2 6 5 11 4 8 4 62

Outras doenças bacterianas 25 16 26 33 47 35 47 29 28 39 42 35 402

Sífilis congênita - 1 - 2 - 2 - 1 - - - 2 8

Encefalite viral - - - - - - 1 - - - - - 1

Outras febre p/arbovírus e febr hemorr p/vírus 5 5 19 12 3 1 1 - - - - 1 47

Dengue [dengue clásssico] 5 2 16 8 2 - 1 - - - - 1 35

Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue - 3 3 4 1 1 - - - - - - 12

Infecções pelo vírus do herpes 1 - - - - - - - - - - - 1

Varicela e herpes zoster - - - - - 1 5 2 1 - - 1 10

Hepatite aguda B - - - - - - 1 - 1 2 - - 4

Outras hepatites virais - - - - - - 1 - - - - - 1

Doença pelo vírus da imunodefic humana [HIV] - 1 2 - 1 - 1 - - - - 1 6

Caxumba [parotidite epidêmica] - - - - - - - 1 - - - - 1

Outras doenças virais - 1 1 - - - - 1 - 2 - 1 6

Meningite viral - - - - - - - 1 - - - - 1

Restante de outras doenças virais - 1 1 - - - - - - 2 - 1 5

Micoses - - - - - - - - - - - 1 1

Leishmaniose 1 1 5 - 1 1 4 1 1 2 1 - 18

Leishmaniose visceral - 1 - - - - 1 - - - - - 2

Leishmaniose cutânea 1 - 3 - - - 1 1 1 2 1 - 10

Leishmaniose cutâneo-mucosa - - 1 - - 1 1 - - - - - 3

Leishmaniose não especificada - - 1 - 1 - 1 - - - - - 3

Seqüelas de tuberculose - - - 1 - - - - - - - - 1

Outras doenças infecciosas e parasitárias 5 5 1 - - 2 3 - - 2 - 1 19  

Fonte: Datasus (2014) 

Encarregados pela Vigilância Ambiental do município afirmaram que: ‖Nosso 

município apresenta casos de dengue, em anos anteriores, casos de Febre 

Hemorrágica da Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, Leptospirose, Malária 

(casos importados, apenas tratados aqui no município). Alguns dos agravos 

possuem programas específicos, tais como: Programa Nacional de Controle e 

Combate à Dengue - PNCD, Programa de Controle da Esquistossomose - PCE‖. 
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5. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.1. Análise da situação da gestão do serviço com base em 
indicadores técnicos, operacionais e financeiros 

Considerando que a Prefeitura de Teófilo Otoni não forneceu à empresa SHS 

uma cópias dos dados enviados ao SNIS - Sistema Nacional de Informações Sobre 

Saneamento depois do ano de 2011, a seguinte descrição foi baseada nas 

informações coletadas junto ao SNIS 2011. Segundo esta fonte, a unidade de 

disposição de resíduos sólidos de Teófilo Otoni é classificada como ―Aterro 

Controlado‖ e não recebe resíduos oriundos de municípios vizinhos. Ainda, esta 

unidade é cercada, possui instalação administrativa, vigilância, monitoramento 

ambiental, impermeabilização da base, drenagem de águas pluviais, drenagem de 

chorume e tratamento de chorume. A SHS, por ocasião do levantamento de dados 

sobre o saneamento básico municipal, não constatou, através de qualquer registro a 

realização de processos como monitoramento ambiental, drenagem de águas 

pluviais, drenagem de chorume e tratamento de chorume. 

Não há licenças ou autorizações de cunho ambiental, emitidas para esta 

unidade. Segundo a SEMAD (2012) e a FEAM (2011) esta unidade de disposição 

final de resíduos sólidos de Teófilo Otoni é considerada um Lixão. 

Quanto aos equipamentos de propriedade privada usados rotineiramente no 

lixão, há um trator de esteiras e uma pá carregadeira. No SNIS, 2011 está indicado 

que há um equipamento público utilizado no lixão, mas não foi especificado qual 

seria. 

 Ainda de acordo com dados do SNIS (2011), a incidência de despesas com 

manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU) na prefeitura foi de 2,36% em relação às 

despesas totais. Destas, a despesa com empresas foi de 97,02%. A mesma fonte 

informa que a autossuficiência financeira do setor de resíduos foi de 25,34% e a 

despesa per capita com RSU foi de R$ 34,40 por habitante, enquanto que a receita 

arrecada per capita com serviços foi de R$ 8,72 por habitante.  
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Não há consórcio intermunicipal oficialmente estabelecido entre Teófilo Otoni 

e municípios vizinhos relacionados à gestão ou serviços de manejo de RSU. 

Quanto à coleta regular de resíduos sólidos em Teófilo Otoni, a Tabela 22 

relaciona os valores dos indicadores a ela relacionados (SNIS, 2011):  

Tabela 22 - Indicadores sobre a coleta de resíduos sólidos  

Taxa de cobertura da coleta RDO em relação à população total 92,5% 

Taxa da cobertura da coleta RDO em relação à população 
urbana 

99,63% 

Taxa de terceirização da coleta 92,66% 

Produtividade média de coletadores e motorista 2345,42 kg/(empregado x dia) 

Taxa de motoristas e coletadores por habitante urbano 0,31 
Empregado/1000habitantes 

Massa [RDO+RPU] coletada per capita em relação à população 
urbana 

0,65 Kg/(habitante x dia) 

Massa de RDO coletada per capita em relação à população 
total atendida 

0,57 Kg/(habitante x dia) 

Custo unitário da coleta R$ 132,45/ tonelada 

Incidência do custo da coleta no custo total do manejo 87,05% 

Incidência de emprego da coleta no total de empregados no 
manejo 

21,25% 

Massa [RDO+RPU] coletada per capita em relação à população 
total atendida 

0,57 Kg/(habitante x dia) 

Fonte: SNIS, 2011 

Quanto à coleta seletiva em Teófilo Otoni, esta é realizada parcialmente, pela 

própria empresa que faz a coleta convencional, em conjunto com outras empresas 

que se interessam por alguns materiais recicláveis que agregam melhor valor de 

mercado (papel/papelão e metais) e por uma associação de catadores existente no 

município. Ainda que haja várias instituições envolvidas com coleta de resíduos 

recicláveis, não se pode afirmar que haja um programa de coleta seletiva em Teófilo 

Otoni consistente, em termos de assiduidade de coleta, abrangência espacial e 

interesse por todos os tipos de resíduos recicláveis. A  

Tabela 23 apresenta os  indicadores fornecidos pelo SNIS (2011) sobre a 

coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis, em Teófilo Otoni. 
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Tabela 23 - Indicadores sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos  

Taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade de RDO 
e RPU 

0,37% 

Massa recuperada per capita 
0,87 (Kg/ habitante x 

ano) 

Incidência de papel/papelão sobre total de material recuperado 37,50% 

Incidência de plásticos sobre total material recuperado 29,17% 

Incidência de metais sobre total material recuperado 29,17% 

Incidência de vidros sobre total de material recuperado 2,08% 

Incidência de ''outros'' sobre total material recuperado 2,08% 

Fonte: SNIS, 2011 

Quanto aos resíduos sólidos de serviço de saúde (RSS), o município de 

Teófilo Otoni possui uma vala especifica para RSS no ―aterro controlado‖, a qual é 

gerenciada por uma empresa privada (?). A massa de RSS coletada per capita é de 

2,48 Kg/(1000 habitantes x dia) e a taxa de RSS sobre o total de resíduos 

domiciliares e resíduos públicos [RDO + RPU] é de 0,38% (SNIS, 2011). 

Quanto aos resíduos provenientes da varrição, capina e poda, os indicadores 

sobre esses serviços em Teófilo Otoni, segundo os valores fornecidos pelo SNIS 

(2011), estão representados na Tabela 24 disposta a seguir. 

Tabela 24 - Indicadores sobre serviços de varrição, capina e poda  

Taxa de terceirização de varredores 82,09 % 

Taxa de terceirização de varrição 86,66% 
Custo unitário da varrição R$ 19,44/km 
Produtividade média dos varredores 1,12 Km/(emprego x dia) 

Taxa de varredores por habitante urbano 
0,61 empregados / (1000 

habitantes) 
Incidência do custo da varrição no custo total do manejo 12% 
Incidência de varredores no total de empregados no 
manejo 

41,87% 

Extensão total anual varrida per capita 0,21 Km/ (habitante x ano) 
Taxa de capinadores por habitante urbano 0,22 empregado/ (1000 habitantes) 
Relação de capinadores no total de empregados no 
manejo 

15% 

Fonte: SNIS, 2011 

Em relação às informações sobre catadores, segundo os dados 

disponibilizados pelo SNIS (2011),  em Teófilo Otoni existem catadores dispersos no 

município, bem como existe uma entidade formalmente organizada como uma 

associação de catadores, atuante no município. Trata-se da Associação dos 

Catadores de Materiais Recicláveis Nova Vida (ASCANOVI). Nesta entidade havia 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         147 
www.shs.com.br 

14 pessoas associadas em 2011. Não havia trabalho social executado pela 

prefeitura em relação aos catadores desta associação. 

Algumas das informações dispostas pelo SNIS não condizem com a situação 

atual (ano de 2014) da gestão de resíduos sólidos no município de Teófilo Otoni. 

Esta constatação indica que a Prefeitura deve atualizar os dados do SNIS e, 

principalmente que a Administração Pública Municipal deve providenciar maior 

sistematização, tanto operacional quanto gerencial, ao manejo de resíduos sólidos 

da cidade. 

5.2. Análise crítica do plano diretor referente a resíduos sólidos 

O município de Teófilo Otoni não apresenta um Plano Diretor de Resíduos 

Sólidos. Contudo, o Plano Diretor Participativo estabelecido pela Lei nº 5892, de 10 

de dezembro de 2008, possui em seu capítulo ―Meio Ambiente‖, na parte referente 

ao Saneamento Ambiental, um item destinado a esta temática, denominado de 

―Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos‖. Este item se baseia, 

primeiramente, na descrição do conceito de resíduos sólidos em nossa sociedade e 

como esse conceito é transitório, dependendo das variações econômicas, 

tecnológicas e de informação. Após essa introdução, o texto apresenta o diagnóstico 

do município com base nos dados do Sistema Nacional de Saneamento (SNIS) de 

2004, e descreve os aspectos previstos no edital do processo de licitação para a 

coleta regular de Teófilo Otoni. 

Em seguida, o documento descreve com detalhes o processo de criação da 

ASCANOVI, que, na época, estimava a obtenção de renda para cerca de 200 

famílias, caso o serviço de coleta seletiva da associação fosse efetivamente 

consolidado no município e respaldado por Lei Municipal.  

Seguindo o andamento do texto, o documento apresenta o levantamento de 

dados coletados durante a visita técnica realizada em janeiro de 2007, em 

complementação dos dados secundários. Após o trabalho em campo, o estudo foca 

na questão da disposição irregular dos resíduos de construção civil em bota-foras 

clandestinos, documentados por meio de fotos dos locais, apontando a inexistência 

de alternativas adequadas para a disposição dos resíduos de construção civil (RCC). 
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Além disso, nessa mesma parte, o documento apresenta áreas de Teófilo 

Otoni com alto nível de degradação por processos erosivos, que culminaram na 

formação de voçorocas. De forma a promover uma destinação para os RCC e 

realizar uma recuperação ambiental dessas áreas degradadas, os autores propõem 

a destinação dos RCC às voçorocas apresentadas no texto. 

Entre as propostas do texto são principalmente relacionadas à elaboração de 

um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS); a implantação de um 

aterro sanitário, e a elaboração de uma lei municipal que torne obrigatório a triagem 

dos resíduos sólidos para elevar o índice de aproveitamento dos materiais 

recicláveis. No entanto as propostas são brevemente mencionadas, de forma que 

poucas das mesmas foram efetivamente concretizadas até a data do presente 

documento. 

A proposta relacionada à disposição de RCC nas voçorocas como medida de 

recuperação ambiental para essas áreas degradadas pode não ser a mais adequada 

à realidade de Teófilo Otoni, visto que culturalmente, a população não tem 

consciência das formas de triagem dos resíduos para a disposição de inertes em 

áreas degradadas, sendo fundamental um programa de conscientização, controle e 

fiscalização anterior a esta medida. Além disso, não é correto entender que os 

processos erosivos de degradação cessariam ao mero preenchimento dos vazios 

dessas áreas erodidas.  

 De forma geral considerou-se, nesta avaliação, que o texto do Plano Diretor  

no que concerne à gestão de resíduos sólidos, apresenta um caráter 

excessivamente descritivo da situação do município no momento em que o plano foi 

elaborado, em detrimento do análise mais detalhada sobre possíveis medidas de 

mitigação e implementação de cenários de melhoria, caso fossem adotadas as 

propostas de solução para as problemáticas levantadas. Dessa forma, algumas das 

propostas carecem de elementos estruturais para que as mesmas fossem 

efetivamente implementadas no período entre a conclusão do Plano Diretor e a 

elaboração deste PMSB/PMGIRS. 
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5.3. Situação dos sistemas atualmente em operação 

O diagnóstico do Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos do município de 

Teófilo Otoni foi realizado em conformidade com a Lei Federal nº 12.305 de 02 de 

agosto de 2010 e seu regulamento, que dispõem sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

5.3.1. Composição Gravimétrica 

Os Resíduos Sólidos Domiciliares gerados no município de Teófilo Otoni não 

tiveram ainda sua composição gravimétrica caracterizada. Dessa forma, foram 

utilizados dados da composição gravimétrica típica para os resíduos sólidos 

brasileiros (Quadro 18), segundo o Governo Federal – Ministério do Meio Ambiente 

(2012). 

Quadro 18 - Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil 
em 2008. 

Resíduos Participação (%) Quantidade (t/dia) 

Material reciclável 31,9 58.527,40 

        Metais 2,9 5.293,50 

                     Aço 2,3 4.213,70 

                     Alumínio 0,6 1.079,90 

        Papel, papelão e tetrapak 13,1 23.997,40 

        Plástico total 13,5 24.847,90 

                     Plástico filme 8,9 16.399,60 

                     Plástico rígido 4,6 8.448,30 

        Vidro 2,4 4.388,60 

Matéria orgânica 51,4 94.335,10 

Outros 16,7 30.618,90 

Total 100,0 183.481,40 

    Convenções: Umidade - de 50% a 60% / Poder Calorífico - de 1.600 a 2.000 kcal/kg. 
    Fonte: Governo Federal – Ministério do Meio Ambiente (2012). 

Por não haver dados atuais específicos, utilizou-se de informações contidas 

no Plano Diretor do município de 2007, e nele consta que de acordo com diagnóstico 
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realizado pela empresa ESCOAR Engenharia em 2001, o peso específico aparente 

do lixo era de 245 kg/m³, e a geração per capita, de 0,997 kg/hab x dia. Comparado 

aos indicadores atuais, este valor revelou-se um pouco acima da média do Estado 

de Minas Gerais, que é de 0,944 kg/hab x dia (Abrelpe).  

Adotando-se estes dados e a projeção populacional apresentada no item 3.2 

deste relatório, pode-se estimar a produção de resíduos sólidos pela população 

urbana de Teófilo Otoni ao longo de 30 anos, que corresponde ao horizonte de 

planejamento adotado por este PMSB. 

Os resultados desta análise são mostrados no Quadro 19 indicado a seguir. 

Quadro 19 - Projeção da geração de resíduos sólidos da área urbana 

Ano 
População 

Urbana 
Geração de 

resíduos (ton/ano) 

2015 115120 41892,7 

2016 115925 42185,7 

2017 116737 42481,2 

2018 117554 42778,5 

2019 118377 43078,0 

2020 119206 43379,7 

2021 120040 43683,2 

2022 120880 43988,8 

2023 121727 44297,1 

2024 122579 44607,1 

2025 123437 44919,3 

2026 124177 45188,6 

2027 124922 45459,7 

2028 125672 45732,7 

2029 126426 46007,1 

2030 127184 46282,9 

2031 127820 46514,3 

2032 128459 46746,9 

2033 129102 46980,9 

2034 129747 47215,6 

2035 130396 47451,8 

2036 131048 47689,0 

2037 131703 47927,4 
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Ano 
População 

Urbana 
Geração de 

resíduos (ton/ano) 

2038 132361 48166,8 

2039 133023 48407,7 

2040 133688 48649,7 

2041 134357 48893,2 

2042 134961 49113,0 

2043 135569 49334,2 

2044 136179 49556,2 

2045 136792 49779,3 

Fonte: SHS, 2014 

5.3.2. Resíduos sólidos urbanos 

 Os resíduos sólidos urbanos abrangem a tipologia referente aos resíduos 

domiciliares somados aos resíduos de limpeza urbana e aos resíduos de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Adotou-se esta convenção 

neste plano devido ao fato de que estas três categorias são atendidas pelo mesmo 

serviço de coleta de resíduos urbanos. Os resíduos domiciliares englobam os 

originários de atividades domésticas em residências urbanas, já os resíduos de 

limpeza urbana englobam os originários da varrição, capina e roçagem de terrenos 

públicos, poda de árvores, limpeza de logradouros, de bocas de lobo, de córregos, 

de galerias e de feiras livres. Por fim, os resíduos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços abrangem os resíduos gerados nessas atividades, 

excetuados os resíduos da limpeza urbana, aqueles gerados em ETAs, ETEs e 

aterros sanitários, os resíduos dos serviços de saúde, os resíduos da construção 

civil, os resíduos dos transportes. 

Em Teófilo Otoni, os serviços de coleta porta a porta são realizados por uma 

empresa contratada pela prefeitura, a partir de meados de 2013, a HS Prestação de 

Serviços, enquanto que nos distritos do município quem realiza a coleta é a 

prefeitura municipal de Teófilo Otoni. Os serviços de poda são realizados pela 

CEMIG e pela prefeitura enquanto que a coleta seletiva é realizada a partir de 

iniciativas privadas de pequeno porte. 
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A seguir, serão analisados separadamente os resíduos sólidos domiciliares, 

os de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e os de limpeza 

urbana, que juntos compõem os chamados resíduos sólidos urbanos. 

5.3.2.1. Resíduos domiciliares 

Os resíduos domiciliares, também conhecidos como domésticos, são gerados 

nas atividades diárias das residências. Cerca de 50% a 70% de sua composição 

média gerada no Brasil é de orgânico e constituído por restos de alimentos (cascas 

de frutas, verduras e sobras, entre outras), papel higiênico etc., enquanto o restante 

é formado por embalagens em geral, jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, 

fraldas descartáveis, entre outros. A taxa média diária de geração de resíduos 

domésticos por habitante em áreas urbanas é de 0,5 a 1 kg/hab.dia (IPT/CEMPRE, 

2000), podendo variar de acordo com o poder aquisitivo da população, nível 

educacional, hábitos e costumes. 

A prefeitura municipal de Teófilo Otoni possui um contrato de prestação de 

serviços com empresa HS – Prestação de Serviços para a realização da coleta porta 

a porta de resíduos domiciliares. Antes da contratação da HS Prestação de 

Serviços, a empresa responsável pela prestação deste serviço era a LOCALIX. 

De acordo com informações fornecidas pelo corpo técnico da prefeitura de 

Teófilo Otoni, atualmente são gerados no município uma média de 147 toneladas de 

resíduos domiciliares por dia coletados pela empresa HS. 

Segundo informações de técnicos da prefeitura municipal de Teófilo Otoni, a 

prestação do serviço de coleta porta a porta é realizada apenas dentro do perímetro 

urbano de Teófilo Otoni, sendo que na zona rural, não há atividade de coleta de 

resíduos sólidos realizada pela empresa.  

A HS – Prestação de Serviços, empresa responsável pela coleta porta a 

porta, atende a 100% da área urbana, sendo a coleta realizada diariamente no 

centro e nos bairros pericentrais de Teófilo Otoni. Os demais bairros do município 

são atendidos por coleta em dias alternados. 

Segundo dados fornecidos pela empresa HS – Prestação de Serviços, o 

transporte dos resíduos coletados é realizado através de quatro caminhões 
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compactadores de lixo com capacidade de 7.800kg cada, além de duas caçambas 

básculas com capacidade de 2.500kg. A Figura 33 mostra um dos caminhões e os 

equipamentos utilizados pela empresa terceirizada para a prestação do serviço de 

coleta convencional de resíduos sólidos.  

Figura 33 - Tomada fotográfica de um dos caminhões utilizados pela empresa HS para a prestação 
do serviço de coleta de resíduos 

 

 

 Fonte: SHS, 2014 

Os resíduos são acondicionados em contêineres e lixeiras, sendo o tempo de 

permanência dos resíduos no local variável de acordo com a frequência de coleta do 

bairro em questão. 

A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, é 

responsável por realizar a coleta de resíduos nos distritos do município, a saber: 

Mucuri, Pedro Versiani, Rio Pretinho, Topázio, Crispim Jaques, Lajinha, Cedro, 

Póton, Vila da Palha, Maravilha, Bamberg e Brejão. 

Para a realização da coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares 

gerados nestes distritos, a prefeitura de Teófilo Otoni utiliza um caminhão 

compactador de lixo de capacidade de 6.320kg. A coleta de resíduos é realizada de 

segunda à sexta feira, com exceção de feriados, em dias alternados. De acordo com 

dados fornecidos pela Secretaria de Serviços Urbanos, são coletados diariamente 
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cerca de 6 toneladas de resíduos sólidos dos 13 distritos atendidos pela coleta 

realizada pela prefeitura. 

Apesar de possuir um sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos 

estabelecido no município, Teófilo Otoni não conta atualmente com um sistema de 

coleta seletiva abrangente. O município conta hoje com algumas iniciativas privadas 

que realizam este serviço pela cidade, nenhuma delas, porém, com participação da 

administração pública.  

Além dos resíduos domiciliares, o óleo de cozinha usado que, apesar de 

não estar relacionado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, também apresenta 

alto potencial de contaminação do ambiente. O despejo irregular de óleo de fritura 

pode contaminar rios, lagos e comprometer a vida de espécies; no solo, pode causar 

a proliferação de microrganismos e danos às plantas. Se for despejado nos ralos em 

conjunto com as águas residuárias, o óleo pode provocar entupimentos nas 

instalações internas e nas próprias redes de coleta de esgotos, na medida em que 

restos de lixo eventualmente jogados na rede de maneira indevida aglutinam-se com 

o óleo e formam uma barreira rígida de sujeira. 

Ações no sentido de reciclar o óleo de cozinha usado vêm sendo adotadas 

por diversas cidades e instituições para evitar que este seja lançado na rede de 

esgoto. Algumas das possibilidades de reinserção desse resíduo na cadeia 

produtiva são na fabricação de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração 

para animais e biodiesel. Apesar destas iniciativas já em andamento, Teófilo Otoni 

não conta hoje com nenhum tipo de iniciativa de beneficiamento e reaproveitamento 

de óleo de cozinha. Apesar das recomendações feitas pela COPASA, a grande 

maioria do volume gerado no município é destinada no sistema de esgotamento 

sanitário do município.  

O município de Teófilo Otoni não conta atualmente com um aterro sanitário. 

Todos os tipos de resíduo gerados no município são dispostos em um lixão, 

localizado na BR 116, a aproximadamente 3,5 km de distância do município. Neste 

lixão são encaminhados, além dos resíduos sólidos urbanos advindos da coleta 

convencional, resíduos de construção civil, resíduos comerciais e resíduos sólidos 
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de serviços de saúde dos estabelecimentos públicos de saúde (hospitais, UBS, 

etc...). 

É importante ressaltar que os valores fornecidos de geração de resíduos em 

Teófilo Otoni não são 100% precisos, dada à inexistência de uma balança na 

entrada do lixão da cidade para aferir com maior precisão a massa de resíduos 

gerada no município e nos distritos atendidos pelas coletas. 

Destaca-se a grande precariedade do lixão do município, com uma presença 

constante e visível de urubus e de um forte odor. Além disso, constatou-se, durante 

a visita técnica, a presença de catadores atuando no lixão. Uma analise mais 

detalhada dos pormenores envolvendo a solução adotada para a disposição final de 

resíduos sólidos em Teófilo Otoni será discutida nos itens 5.3.12 e 5.3.14 do 

presente trabalho. 

5.3.2.2. Resíduos de limpeza urbana 

Trata-se do resíduo presente nos logradouros públicos, tais como folhas, 

galhadas, poeira, terra e areia, e também aqueles descartados irregular e 

indevidamente pela população, como entulho, bens considerados inservíveis, 

papéis, restos de embalagens e alimentos. Os resíduos públicos são geralmente 

coletados através da varrição e limpeza de logradouros públicos e depois juntados 

aos resíduos domésticos e comerciais antes de receberem a mesma destinação. No 

caso de resíduos de origem vegetal, estes podem receber tratamentos específicos 

(como compostagem) e disposição alternativa, para aproveitamento da matéria 

orgânica neles presentes. 

O conjunto formado pelos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de 

prestadores de serviço e de limpeza urbana representa a maior parcela dos resíduos 

sólidos produzida nas cidades. A esse conjunto dá-se o nome de resíduos sólidos 

urbanos. 

Em Teófilo Otoni a prefeitura municipal realiza os serviços de poda da cidade 

e além dela a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) também realiza este 

tipo de serviços. A CEMIG realiza em média 4000 mil podas anualmente. A 
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destinação deste material não foi informada. Já a realização dos serviços de limpeza 

urbana é feita pela empresa HS – Prestação de Serviços. 

Em Teófilo Otoni os resíduos de podas e limpeza urbana são encaminhados 

para o lixão municipal conjuntamente com os resíduos advindos da coleta 

convencional. 

5.3.3. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

São os resíduos gerados por diversos estabelecimentos comerciais e de 

serviços como supermercados, estabelecimento bancários, lojas, bares, 

restaurantes, entre outros. Sua composição compreende grande quantidade de 

papel, plástico, embalagens diversas e resíduos de higiene, tais como papel-toalha, 

papel higiênico, etc. (CEMPRE, 2010). No caso de restaurantes, bares e hotéis, 

predominam os resíduos orgânicos; já nos escritórios, bancos e lojas, os resíduos 

majoritários são o papel, o plástico, o vidro, entre outros. 

No município de Teófilo Otoni os resíduos de estabelecimento comerciais e 

prestadores de serviço não recebem nenhum tipo de diferenciação, recebendo 

assim, o mesmo tipo de coleta e destinação que é feito para os resíduos 

domiciliares, sendo realizado pela HS – Prestação de Serviços e encaminhados ao 

lixão da cidade. 

5.3.4. Resíduos industriais 

São gerados pelas atividades dos ramos industriais, tais como metalúrgica, 

química, petroquímica, papelaria, alimentícia, entre outras. São resíduos muito 

variados que apresentam características diversificadas, podendo ser representado 

por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, 

fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas, etc.  

Nessa categoria também está incluída a grande maioria dos resíduos 

considerados tóxicos, que necessitam de um tratamento adequado e especial devido 

a seu potencial poluidor. Adota-se a NBR 10.004/04 da ABNT para classificar os 

resíduos industriais em: Classe I (Perigosos) e Classe II (Não perigosos): Classe II A 

(Não perigosos - não inertes) e Classe II B (Não perigosos - inertes). 
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 De acordo com a Administração Municipal, as poucas indústrias presentes no 

município providenciam a destinação final dos resíduos gerados. Para isso elas 

fazem parcerias com empresas de reciclagem para a coleta da parte reciclável dos 

resíduos. 

5.3.5. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

Os resíduos gerados tanto pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 

quanto pela Estação de Tratamento de Água (ETA), são de responsabilidade da 

própria COPASA que é a concessionária dos serviços. Os resíduos da ETE são 

tratados e dispostos no aterro presente numa área próxima da ETE, já os resíduos 

da ETA (proveniente da limpeza dos filtros, dos decantadores e floculadores) são 

dispostos no próprio corpo hídrico.  

5.3.6. Resíduos da Construção Civil (RCC) 

 No município de Teófilo Otoni não existe uma gestão dos resíduos da 

construção civil, como por exemplo, um Plano Integrado de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, que segundo a Resolução CONAMA 307/2002, é um 

instrumento a ser elaborado, implementado e coordenado pelo município, que 

deverá possuir um conteúdo mínimo de acordo com o Art. 6° dessa mesma 

Resolução CONAMA: 

I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para os 

Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a 

serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o 

exercício das responsabilidades de todos os geradores. 

II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para 

recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos 

volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal, 

possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de 

pequenos geradores às áreas de beneficiamento; 

III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas 

de beneficiamento e de disposição final de resíduos; 
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IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas 

não licenciadas; 

V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados 

no ciclo produtivo; 

VI - a definição de critérios para o cadastramento de 

transportadores; 

VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos 

agentes envolvidos; 

VIII – as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e 

possibilitar a sua segregação. 

A reciclagem e a reutilização de RCC trás grandes benefícios para o meio 

ambiente (Quadro 20) e se implantada de forma planejada e organizada também 

pode gerar benefícios sociais e financeiros, como por exemplo, com a implantação 

de uma usina de reciclagem de RCC e RCD no município ( 

Figura 34). 

Quadro 20 - Benefícios para o Meio Ambiente 

- Redução no consumo de recursos naturais não-renováveis, quando substituídos por resíduos 

reciclados (JOHN, 2000).  

- Redução de áreas necessárias para aterro, pela minimização de volume de resíduos pela 

reciclagem. Destaca-se aqui a necessidade da própria reciclagem dos resíduos de construção 

e demolição, que representam mais de 50% da massa dos resíduos sólidos urbanos (PINTO, 

1999).  

- Redução do consumo de energia durante o processo de produção. Destaca- se a indústria 

do cimento, que usa resíduos de bom poder calorífico para a obtenção de sua matéria-prima 

(co-incineração) ou utilizando a escória de alto- forno, resíduo com composição semelhante ao 

cimento (JOHN, 2000). 

- Redução da poluição; por exemplo para a indústria de cimento, que reduz a emissão de gás 

carbônico utilizando escória de alto forno em substituição ao cimento portland (JOHN, 1999). 

  
 

Figura 34 - Triturador (Usina de Reciclagem de RCC e RCD)  
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Fonte: YLS, 2014. 

Como descrito no Manual do Programa de Qualidade Abrecon Q1/2012, a 

reciclagem além de contribuir com a limpeza da cidade poupa os rios, represas, 

terrenos baldios, o esgotamento sanitário, alivia o impacto nos aterros sanitários e 

lixões e até ameniza alagamentos e enchentes, uma vez que, não vai parar em 

bueiros e não impermeabiliza o solo. 

De acordo com a Administração Municipal, o município conta com 

aproximadamente 60 caçambeiros informais e 20 empresas de tele entulho, que 

fazem o aluguel da caçamba, porém não fazem nenhum tipo de reaproveitamento 

desse material coletado, destinando-o ao lixão municipal, durante esse processo não 

é feito nenhum tipo de triagem, reciclagem ou reaproveitamento do resíduo. Durante 

as visitas técnicas, foi possível encontrar no lixão municipal diversos tipos de 

resíduos de construção civil entre os demais resíduos. 

No Quadro 21, estão listadas as destinações corretas para cada classe dos 

RCC e RCD. 
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Quadro 21 - Destinação do RCD segundo CONAMA (2002, 2004) 

 

      Fonte: CONAMA (2002, 2004). 

Em Teófilo Otoni os resíduos de construção civil e demolição acabam sendo 

destinados para o lixão do município, o que se configura como uma destinação não 

adequada, pois segundo a Resolução Conama n°307 de 2002, os resíduos devem 

ser destinados para lugar licenciado, como por exemplo, aterro sanitário. 

5.3.7. Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 

Em resposta à solicitação da SHS, o Hospital de Santa Rosália e o Hospital 

Philadélfia responderam a um questionário em abril de 2014 para levantamento de 

dados da situação de manejo e disposição final dos RSS. Segundo informações do 
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questionário, ambos possuem contratação de empresa especializada para a coleta, 

tratamento e disposição dos resíduos químicos (grupo B) e perfurocortantes (grupo 

E). Para os resíduos comuns (grupo D), ambos os hospitais encaminham em parte 

para a Reciclagem União e em parte para a coleta regular do município.  

No entanto, ambos os hospitais enviam seus resíduos referentes às peças 

anatômicas (grupo A) diretamente para o lixão municipal, sem tratamento prévio, 

através da coleta regular municipal. Vale ressaltar que os resíduos do Grupo A1, A2, 

A3 e A5 devem ser submetidos a processos de tratamento específicos e disposto 

em aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final 

de RSS. 

De acordo com informações fornecidas pela administração pública de Teófilo 

Otoni, o Hospital Santa Rosália possui PGRSS.  

Ainda de acordo com a administração pública, o Hospital Municipal Doutor 

Raimundo Gobira e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) não possuem PGRSS 

e encaminham todos os grupos de RSS para o lixão sem distinção, através da coleta 

regular municipal. Não há informações e dados sobre os outros hospitais e unidades 

de saúde. 

5.3.8. Resíduos agrossilvopastoris 

Os resíduos agrossilvopastoris são gerados na agropecuária e na silvicultura, 

incluídos os restos de insumos utilizados nessas atividades. Exemplos de resíduos 

produzidos em atividades agropecuárias (cultivos, criações de animais, 

beneficiamento, processamento, entre outros), são embalagens de defensivos 

agrícolas, restos orgânicos (palhas, cascas, estrume, animais mortos, bagaços, etc.), 

produtos veterinários, entre outros.  

A silvicultura, que busca o cultivo de florestas com a finalidade de satisfazer 

ao mercado, por exemplo, com o fornecimento de madeira, também gera resíduos 

como embalagens de agrotóxicos e fertilizantes químicos. A atividade também gera 

resíduos lenhosos, ou seja, materiais orgânicos que sobram na floresta após a 

colheita, como sobras de madeira, com ou sem casca, os galhos grossos e finos, as 

folhas, os tocos, as raízes, a serapilheira e a casca. 
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Em muitos casos, a falta de fiscalização e de penalidades mais rigorosas para 

o manuseio inadequado destes resíduos faz com que eles sejam misturados aos 

resíduos comuns e dispostos nos vazadouros das municipalidades, ou até mesmo 

que sejam queimados nas fazendas e sítios mais afastados, gerando gases tóxicos.  

O resíduo proveniente de pesticidas é considerado tóxico e necessita de 

tratamento especial. 

Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), que tem como atividade a 

fiscalização do uso e comércio de agrotóxicos, no município existe um depósito 

localizado à BR-418 km 163 que é mantido por quatro lojas registradas para o 

comércio de agrotóxico (Super Safra, Loja do campo, Casa do campo e Fert 

Adubos), e administrado pelo Sindicado Rural de Teófilo Otoni. 

O posto possui licença ambiental e atua de acordo com as normas para 

recolhimento de embalagens vazias. Tais embalagens são entregues no posto pelos 

usuários ou pelas lojas, que por sua vez recebem dos usuários. 

No posto há uma primeira separação das embalagens lavadas e inutilizadas 

das não lavadas, todas as, embalagens são levadas para a central de recolhimento 

em Manhuaçu/MG uma vez ao ano ou quando o posto está muito cheio. Na central 

são separadas e levadas para reciclagem as que foram tríplice lavadas e 

inutilizadas, as que não passaram por este processo irão para o incinerador da 

central. 

Calcula-se que cerca de 50 a 60 % das embalagens dos agrotóxicos 

comercializadas são devolvidas. Por ano são coletados 1500 kg de embalagens 

vazias. 

5.3.9. Resíduos de mineração 

Os resíduos de mineração podem ser constituídos de solo removido, metais 

pesados, restos e lascas de pedras, etc.; e seu gerenciamento é responsabilidade 

do gerador, ou seja, do proprietário da mineradora correspondente. 

As empresas geradoras desse tipo de resíduo estão sujeitas à elaboração de 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme Lei nº 12.305/10. 
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 De acordo com a Administração Municipal, atualmente todas as mineradoras 

do município possuem seu próprio Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

sendo assim, os responsáveis pela destinação final de seus rejeitos. 

5.3.10. Resíduos de serviços de transportes 

São os resíduos gerados em terminais rodoviários e ferroviários, dentro dos 

navios, aviões e veículos de transporte, a partir do consumo realizado pelos 

passageiros. 

Esses resíduos possuem alto potencial de periculosidade, haja vista que 

podem conter germes patogênicos trazidos de outras cidades, estados ou países por 

meio de material de higiene, asseio pessoal e restos de alimentação. Assim, há o 

risco de se importarem patógenos e doenças de outras localidades, originando um 

problema de saúde pública. 

 Essa tipologia de resíduos é gerada, principalmente, em dois pontos do 

Município de Teófilo Otoni, com movimentação constante de passageiros. Os 

resíduos gerados no terminal Rodoviário e no Aeroporto municipal são abrangidos 

pela coleta convencional, sendo, portanto, de responsabilidade da HS – Prestação 

de Serviços. 

5.3.11. Resíduos passíveis de logística reversa 

Os resíduos considerados como sendo especiais são aqueles que possuem 

características diferenciadas comparativamente aos resíduos urbanos, como 

toxicidade, radioatividade, entre outras, e por conta dessas características, merecem 

cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte e 

disposição final. Tais resíduos devem passar pelo processo de logística reversa, isto 

é, por um conjunto de ações que têm por objetivo viabilizar sua coleta e restituição 

ao setor empresarial, para que este faça o reaproveitamento em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou confira outra destinação ambientalmente adequada a 

esses resíduos. 

A Lei 12.305 de 2010, em seu artigo 33, estabelece que ―são obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de 
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limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes‖ dos produtos listados a seguir: 

5.3.11.1. Pilhas e baterias  

As pilhas e baterias contêm metais pesados, possuindo características de 

corrosividade, reatividade e toxicidade e, assim, são classificadas como "resíduo 

perigoso – Classe I". Os principais metais contidos em pilhas e baterias são: chumbo 

(Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li), zinco (Zn), 

manganês (Mn) entre outros compostos. No caso de haver disposição incorreta das 

pilhas e baterias, tais componentes tóxicos são liberados no ambiente, 

contaminando-o e gerando riscos à saúde humana. Logo, há necessidade de um 

gerenciamento ambiental adequado, ou seja, englobando a realização correta de 

seus subprocessos: coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final. 

Para maiores informações ver Resolução CONAMA 401/2008.  

Atualmente, Teófilo Otoni não conta com nenhum tipo de programa para a 

coleta e reaproveitamento de pilhas e baterias geradas no município e nos distritos. 

Dada à inexistência de programas específicos para coleta e destinação deste tipo de 

material, a grande maioria das pilhas e baterias geradas no município é 

encaminhada ao lixão do município.  

5.3.11.2. Lâmpadas fluorescentes 

A lâmpada fluorescente é composta por um metal pesado altamente tóxico: o 

―mercúrio‖. Quando intacta, ela não oferece perigo, porém, uma vez quebrada, 

queimada ou descartada em aterros sanitários, libera vapor de mercúrio, podendo 

causar a contaminação do solo, dos recursos hídricos e da atmosfera, além 

prejudicar a saúde do ser humano e outros animais. 

Em Teófilo Otoni não existe nenhum tipo de convenio para a coleta deste tipo 

de material. As lâmpadas geradas no município são encaminhadas ao lixão do 

município. 

5.3.11.3. Óleos lubrificantes  
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Os óleos são poluentes devido aos seus aditivos incorporados. Os piores 

impactos ambientais causados por esse resíduo são os acidentes envolvendo 

derramamento de petróleo e seus derivados nos recursos hídricos. O óleo pode 

causar intoxicação, principalmente pela presença de compostos, como o tolueno, o 

benzeno e o xileno, que são absorvidos pelos organismos e provocam câncer e 

mutações, entre outros distúrbios. Para mais informações sobre recolhimento, coleta 

e destinação final, consultar Resolução CONAMA nº 362, datada de 23 de junho de 

2005. 

Os óleos lubrificantes gerados em Teófilo Otoni não possuem nenhum tipo de 

disposição específica que este tipo de substância exige. As embalagens de óleos 

lubrificantes e pedaços de panos utilizados em oficinas mecânicas impregnados com 

este tipo de material são enviados ao lixão da cidade.  

5.3.11.4. Pneus 

No Brasil, aproximadamente 100 milhões de pneus usados estão espalhados 

em aterros, lixões, córregos, rios e lagos, segundo estimativa feita em 2006 pela 

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP (PMGIRS de Rio Negro, 

2008). Sua principal matéria-prima é a borracha vulcanizada, que é mais resistente 

que a borracha natural, não se degrada facilmente e, quando queimada a céu 

aberto, gera enormes quantidades de material particulado e gases tóxicos, 

contaminando o meio ambiente com carbono, enxofre e outros poluentes. Os pneus 

abandonados em locais impróprios não apresentam somente problema ambiental, 

mas também de saúde pública. Se deixados em ambiente aberto, por exemplo, 

sujeitos a chuvas, os pneus acumulam água, formando ambientes propícios para a 

proliferação de mosquitos transmissores de doenças, como a dengue e a febre 

amarela. O descarte de pneus é atualmente um problema ambiental grave, ainda 

sem uma destinação realmente eficaz. Para maiores esclarecimentos vide a 

Resolução CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre a 

prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada. 

Teófilo Otoni não possui, atualmente, um sistema estruturado para a coleta de 

pneus usados. Segundo informações de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente 
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da cidade, existia, no momento da elaboração este trabalho, uma proposta de 

parceria com uma empresa do Estado de São Paulo, RECICLANIP, para a 

implementação de procedimento para a recolha de pneus inservíveis em Teófilo 

Otoni. No entanto, ainda não existe nenhum acordo formal entre as partes. Alguns 

órgãos que prestam serviços à população, como a COPANOR (Figura 35), 

armazenam os pneus utilizados em seus galpões, pois não encontram maneiras de 

destinar este material de forma adequada.  

Figura 35 - Pátio de obras da COPANOR em Teófilo Otoni. Acúmulo de pneus usados devido à 
ausência de coleta e destinação adequada na cidade. 

 
 

5.3.11.5. Embalagens de agrotóxicos 

Os agrotóxicos são insumos agrícolas, ou seja, produtos químicos usados na 

lavoura, na pecuária e até mesmo no ambiente doméstico visando ao controle de 

pragas. Alguns exemplos de agrotóxicos são: inseticidas, fungicidas, acaricidas, 

nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos. As embalagens de agrotóxicos 

são resíduos oriundos da utilização desses produtos, e possuem tóxicos que 

representam grandes riscos para a saúde humana e de contaminação do ambiente. 

À grande parte das embalagens é dada destinação final inadequada, de maneira 

que são descartadas em rios, queimadas a céu aberto, abandonadas nas lavouras 

ou enterradas sem critério algum. Com isso, inutilizam-se áreas agricultáveis e 
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contaminam-se lençóis freáticos, solo e ar. Ademais, a reciclagem sem controle ou 

reutilização para o acondicionamento de água e alimentos também são 

considerados manuseios inadequados. Para maiores detalhes, vide: Resolução 

CONAMA nº 334, de 3 de abril de 2003, que dispõe sobre os procedimentos de 

licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 

embalagens vazias de agrotóxicos; Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe, 

dentre outras coisas, sobre o destino final dos resíduos e embalagens de 

agrotóxicos, alterada pela Lei nº 9.974, de 6 de junho de 2000 e regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002. 

5.3.11.6. Produtos eletroeletrônicos e seus componentes 

Conforme definição da ABDI (2012) trata-se de produtos cujo funcionamento 

depende do uso de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos. São 

compostos por materiais diversos: plásticos, vidros, componentes eletrônicos, mais 

de vinte tipos de metais pesados e outros. Eles podem ser divididos em quatro 

categorias amplas: 

o Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras 

de roupa e louça, secadoras, condicionadores de ar; 

o Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e 

LED, aparelhos de DVD e VHS, equipamentos de áudio, 

filmadoras; 

o Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, 

furadeiras, secadores de cabelo, espremedores de frutas, 

aspiradores de pó, cafeteiras; 

o Linha Verde: computadores desktop e laptops, acessórios de 

informática, tablets e telefones celulares. 

Em Teófilo Otoni não é realizado nenhum tipo de coleta ou programa para 

destinação de resíduos eletroeletrônicos gerados no município. Os equipamentos 

eletroeletrônicos passíveis de descarte são encaminhados ao lixão da cidade ou 

revendidos à lojas especializadas, que utilizam peças de equipamento antigos para 

consertos e reparos. 
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Em Teófilo Otoni os resíduos de construção civil e demolição acabam sendo 

destinados para o lixão do município, o que se configura como uma destinação não 

adequada, pois segundo a Resolução Conama n°307 de 2002, os resíduos devem 

ser destinados para lugar licenciado, como por exemplo, aterro sanitário.  

5.3.12. Coleta Seletiva  

De acordo com a pesquisa Ciclosoft 2012, realizada pela associação 

Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), 27 milhões de brasileiros, 

aproximadamente 14% da população, e 766 municípios já contam com coleta 

seletiva. 

Segundo o IBGE (2010), no Brasil há mais de 1175 cooperativas ou 

associações, deste total, 197 são no estado de Minas Gerais. Apenas 8% dos 

municípios brasileiros com manejo de resíduos sólidos contam com a participação 

de cooperativas ou associações de catadores de recicláveis em suas ações de 

coleta seletiva, em outros 5% dos municípios os catadores atuam de forma isolada. 

A coleta seletiva possibilita a diminuição da quantidade de lixo enviada para 

aterros sanitários, o desenvolvimento das indústrias de reciclagem, a diminuição da 

extração de recursos naturais, a redução do consumo de energia e da poluição, e 

ainda contribui para a limpeza da cidade, para a conscientização dos cidadãos a 

respeito do tema, além de oferecer um excelente potencial de gerar emprego para 

pessoas e famílias que auferem baixa renda, existentes no município. 

A coleta seletiva pode ser implantada tanto por iniciativa da administração 

municipal ou através da organização de cooperativas ou associações de coleta de 

materiais recicláveis ou ainda por iniciativas pessoais, ou de empresas. O problema 

da coleta seletiva não ser uma iniciativa pública é que as empresas privadas não 

têm a obrigação de coletar todo o material reciclável, mesmo aqueles que têm pouco 

ou nenhum valor de mercado. E sem serem coletados sistematicamente, estes 

materiais acabam sendo descartados de forma inadequada e poluindo o ambiente 

natural e antrópico. 

Em Teófilo Otoni a Prefeitura Municipal não apresenta programas 

consistentes de coleta seletiva, deixando à iniciativa privada a prerrogativa de 

coletar os resíduos que sejam comercialmente interessantes para ela, nos 
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endereços que lhe aprouver. A coleta de materiais recicláveis secos (papel/papelão, 

plásticos, metais, vidros, e outros), com ou sem valor de mercado, e que abranja a 

população de um modo geral, é praticamente inexistente em Teófilo Otoni. 

O setor privado vem, ultimamente,  aumentando sua área de atuação nesta 

atividade, principalmente junto à empresas e indústrias geradoras de resíduos 

recicláveis dotados de bons valores de mercado, já que depois que entrou em vigor 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as empresas geradoras destes (e de 

outros) tipos de resíduos se viram obrigadas a assumir a responsabilidade pela 

destinação correta dos resíduos por elas gerados.  

Segundo a Administração Municipal, os principais entidades/estabelecimentos 

que atuam na área de coleta seletiva são apresentados no Quadro 22. 

Quadro 22 - Relação de Empresas que Coletam e Armazenam Materiais Recicláveis 

Entidades/Estabelecimentos Endereço 

Associação dos Catadores de Materiais 
Recicláveis Nova Vida - ASCANOVI 

Rua Engenheiro Celso Moura, n° 249 - Bairro Olga Prates 

Reciclagem União – Ltda. Rua Trinta e três, n° 55 - Bairro Joaquim Pedrosa 

Alumínios Rocha e Filhos – Ltda. Avenida Sidônio Otoni, n° 1245 - Bairro Novo Horizonte 

Serafim Barbosa de Farias Rua Altamiro Nunes Leite, n° 389 - Bairro Vila Barreiros 

Ferro Velho Concórdia  Avenida Alfredo Sá, n° 2597 - Bairro Concórdia 

TOP - Comércio de Resíduos 
Recicláveis Avenida Sidônio Otoni, n° 1103 - Bairro Novo Horizonte 

Fonte: Prefeitura Municipal de TO, 2014. 

 

Dessas empresas citadas, a que mais se destaca é a Reciclagem União, 

coletando material reciclável de mais de 25 instituições, desde farmácias e hospitais, 

que possuem uma regularidade na frequência da coleta já definida, até indústrias e 

empresas que solicitam pela coleta quando seus sítios de armazenamento se 

esgotam. O material coletado é armazenado num galpão da empresa que fica no 

bairro São Cristovão, e de lá é levado para a região de Belo Horizonte e Região de 

São Paulo, onde está concentrado o comércio para esse material. Trata-se de 

materiais como ferro, papel, papelão e alumínio, dando-se destaque ao 

papel/papelão, que representam as maiores quantidades coletadas. 
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5.3.13. Análise socioambiental da forma de disposição final de resíduos sólidos  

Como já diagnosticado anteriormente, o sítio utilizado para a disposição final 

de resíduos sólidos no município de Teófilo Otoni é um lixão, considerada a pior 

maneira de se dispor o lixo de uma cidade, e de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, até agosto de 2014 os municípios não poderão usar mais lixões 

como forma de disposição final de resíduos sólidos. 

Os lixões a céu aberto influem muito na estrutura local do município. A área 

passa a exercer atração nas populações de baixa renda do entorno, que buscam na 

separação e comercialização de materiais recicláveis, uma alternativa de trabalho, 

apesar das condições insalubres e sub-humanas da atividade (FEAM, 1995). 

O uso de recursos naturais provenientes da área para disposição de resíduos 

gera custos externos negativos, quase sempre ignorados, referentes à depreciação 

do local e seus arredores. O próprio caráter dessas externalidades promove, como 

consequência, dificuldades técnicas e institucionais de definição de direitos de 

propriedade, fazendo com que os custos envolvidos não abranjam o seu real valor 

econômico e social (MOTTA; SAYAGO, 1998). 

Segundo o IBGE (2010) no estado de Minas Gerais existe um total de 4856 

catadores na área urbana e mais de 70 mil no Brasil, porém o Movimento Nacional 

dos Catadores de Recicláveis (MNCR) estima que em todo território nacional haja 

mais de 800 mil catadores. 

Estima-se que 90% de todo o material reciclado no Brasil seja recuperado dos 

resíduos pelos catadores (CEMPRE 2011) 

No município de Teófilo Otoni existe a Cooperativa de Catadores de Teófilo 

Otoni (COOPERCATO) que foi fundada com a ajuda da Reciclagem União, que 

possibilitou uma certa estruturação a alguns catadores. A Reciclagem União faz o 

trajeto de ida e volta para deixar os catadores cooperados trabalhando no lixão 

municipal, fazendo a coleta e separação dos resíduos. A Figura 36 mostra a 

fotografia do ―uniforme‖ cedido aos catadores da COOPERCATO. Perceba-se que 

não há nesta indumentária nenhuma preocupação com a segurança do catador, 

nem tampouco é oferecido ou fornecido a ele qualquer tipo de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) como luvas ou botas. 
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Figura 36 - Uniforme usado pelos catadores da COOPERCATO 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de TO, 2014. 

5.3.14. Identificação das áreas de risco de contaminação/poluição e dos passivos 
ambientais 

Passivo ambiental pode ser entendido, em um sentido mais restrito, o valor 

monetário necessário para custear a reparação do acúmulo de danos ambientais 

causados por um empreendimento, ao longo de sua operação. Todavia, o termo 

passivo ambiental tem sido empregado, com frequência, para conotar, de uma forma 

mais ampla, não apenas o custo monetário, mas a totalidade dos custos decorrentes 

do acúmulo de danos ambientais, incluindo os custos financeiros, econômicos e 

sociais.  

Com o objetivo de elencar os danos ambientais causados por depósitos de 

lixo urbano no município de Teófilo Otoni, foram levantados os principais pontos 

críticos, reais e potenciais, relacionados à disposição final de resíduos sólidos. 

Dessa forma, para o caso de Teófilo Otoni, foi considerado como passivo ambiental 

o atual lixão do município. 

O intuito de identificar tais passivos ambientais é buscar apoio e recursos 

para a reparação das situações ambientalmente irregulares e, consequente, 

minimizar os impactos historicamente pendentes. Salienta-se que há a probabilidade 

da existência de passivos ainda não identificados no município. Cabe frisar que a 
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busca pelos recursos financeiros junto ao Governo Federal deve garantir o 

financiamento de projetos executivos, bem como a recuperação destes passivos 

ambientais. 

Após visita técnica realizada em Teófilo Otoni, a equipe da SHS identificou 

como sendo o principal passivo ambiental do município o atual lixão. Diante do 

exposto, convém informar que a primeira diretriz estabelecida no Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos para os RSU prevê a eliminação de lixões até meados de 2014. 

Os lixões a céu aberto são um dos maiores problemas enfrentados pela 

sociedade atualmente. A maioria dos municípios no Brasil possui áreas 

comprometidas por causa dessa prática. Sem nenhum controle sanitário ou 

ambiental o lixo acarreta graves problemas de saúde publica, relacionados com a 

proliferação de vetores de doenças, entre outros impactos. 

Segundo Consoni et al. (1995) lixão é uma forma inadequada de disposição 

final de resíduos sólidos, que se caracteriza pela sua simples descarga sobre o solo, 

sem medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. É o mesmo que 

descarga de resíduos a céu aberto. Os resíduos assim lançados acarretam 

problemas à saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, 

mosquitos, baratas e ratos, entre outros), geração de mau cheiro e, principalmente, 

poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas através do chorume 

(líquido mal cheiroso de cor preta e de elevado potencial poluidor, produzido pela 

decomposição da matéria orgânica contida no lixo), comprometendo os recursos 

hídricos. 

As principais alterações ambientais causadas por depósitos de resíduos em 

lixões podem ser resumidas como: 

- Espalhamento de materiais particulados (poeiras) e de materiais leves pelo 

vento; 

- Liberação de gases e odores decorrentes da decomposição biológica 

anaeróbia da matéria orgânica; 

- Desprendimento de fumaça e emanação de gases; 

- Poluição visual; 

- Poluição das águas superficiais e subterrâneas pela percolação do chorume; 
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- Infiltração de líquidos percolados; 

- Degradação superficial do solo; 

- Poluição visual; 

- Alteração da paisagem; 

- Surgimento e proliferação inadequada de animais; 

- Desvalorização de áreas do entorno e do local de disposição final. 

O lixão do município localiza-se ao norte da cidade na rodovia federal BR-116 sentido Cajaí. A Figura 
37 e  

 
Figura 38 tiradas na visita técnica realizada ao lixão mostra um pouco melhor a situação do atual 

lixão, e a  

Figura 39 mostra a localização do lixão no município. 

Figura 37 - Vista do lixão de Teófilo Otoni 

 

Fonte: SHS, 2014 

 
 

Figura 38 - Vista do lixão de Teófilo Otoni 
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Fonte: SHS, 2014 

 
Figura 39 - Localização do lixão em Teófilo Otoni 

 
Fonte: SHS, 2014 
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6. PROJEÇÕES E ESTIMATIVA DE DEMANDA DO SISTEMAS DE 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de 

Teófilo Otoni ainda não corresponde ao modelo sugerido pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. As condições da prestação de serviços ainda não são ideais 

devido à não adoção, pela administração pública, de uma abordagem integrada que 

considere a natureza diversa da gestão de resíduos sólidos. Falta ao titular dos 

serviços o reconhecimento da realidade diversa que tem o gerenciamento de 

resíduos sólidos em um município, já que se trata de um tema que abrange 

atribuições de praticamente todos os níveis de gestão da administração municipal, a 

saber: setor de obras, transportes, serviços sociais, meio ambiente, comunicação, 

educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico, setor tributário, e, claro, setor 

de planejamento, entre outros. Ressalte-se que estes tantos níveis de intervenção 

da gestão pública do manejo de resíduos sólidos devem necessariamente prever a 

adoção de ações que visem a capacitação operacional e administrativa dos 

colaboradores envolvidos, assim como a implementação de procedimentos para o 

registro e manutenção de dados e informações, em todos os níveis de atuação.  

Estando ciente desta diversidade inerente ao sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos é que a gestão pública deve lograr fazer a sua parte na 

implementação de uma política municipal de resíduos sólidos como preconiza da Lei 

12.305/10.  

6.1. Demanda por Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

É possível prever o crescimento da demanda pelos serviços de manejo de 

resíduos sólidos e limpeza urbana a partir da projeção populacional, considerando a 

produção de resíduos urbanos per capita até o ano de 2045, conforme Quadro 23 

mostrado a seguir. 

 

 

 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         176 
www.shs.com.br 

Quadro 23 - Projeção da geração de resíduos. 

Ano 
Projeção 

Populacional 

Quantidade de 
Resíduos 
Gerados 
(ton/mês) 

2015 115120 3.585,40 

2017 116737 3.853,38 

2020 119206 3.934,87 

2025 123437 4.074,54 

2035 130396 4.304,25 

2045 136792 4.515,37 

     Fonte: SHS, 2014. 
 

6.1.1. Resíduos Recicláveis 

Para a realização dos estudos de projeção de demanda dos serviços de 

manejo de resíduos sólidos, foi utilizado os valores médios da composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no Brasil, conforme colocado no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos. O Quadro 24 apresenta a composição gravimétrica 

típica dos resíduos urbanos gerados no Brasil. 

Quadro 24 - Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil 
em 2008. 

Resíduos Participação (%) Quantidade (t/dia) 

Material reciclável 31,00 58.527,40 

Metais 2,80 5.293,50 

Aço 2,23 4.213,70 

Alumínio 0,57 1.079,90 

Papel, papelão e tetrapak 12,71 23.997,40 

Plástico total 13,16 24.847,90 

Plástico filme 8,69 16.399,60 

Plástico rígido 4,48 8.448,30 

Vidro 2,32 4.388,60 

Matéria orgânica 49,97 94.335,10 

Outros 16,22 30.618,90 

Total 100,0 183.481,40 

Convenções: Umidade - de 50% a 60% / Poder Calorífico - de 1.600 a 2.000 kcal/kg. 

Fonte: Governo Federal – Ministério do Meio Ambiente (2012). 
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O Plano Nacional de Resíduos Sólidos estabelece, em relação aos resíduos 

recicláveis secos, a redução gradativa do envio desses resíduos a aterros sanitários, 

fixando a meta de reduzir em 70% até 2031. Considerando ser este um cenário 

otimista, é proposto o seguinte quadro para a redução (incidente sobre os 

parâmetros atuais de disposição) dos resíduos a serem dispostos no aterro: 

Quadro 25 - Metas para redução de resíduos secos recicláveis dispostos em aterros sanitários. 

Cenário Favorável Cenário Intermediário Cenário Desfavorável 

Ano Redução (%) Ano 
Redução 

(%) 
Ano 

Redução 
(%) 

2015 5 2015 0 2015 0 

2019 20 2019 15 2019 15 

2023 35 2023 25 2023 20 

2027 55 2027 40 2027 35 

2031 70 2031 60 2031 50 

Fonte: adaptado do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2011). 

Adotando o cenário intermediário, é possível montar uma estimativa para os 

resíduos secos recicláveis para o município, estimando também a redução da 

quantidade de resíduos a serem dispostos em aterro sanitário.  

Quadro 26 - Cenário para os resíduos secos recicláveis para o município de Teófilo Otoni. 

Ano de 
referência 

Quantidade de Resíduos 
Domiciliares Totais 
Gerados (ton/dia) 

Quantidade de 
Resíduos Recicláveis a 
reaproveitar (ton/dia) 

Quantidade de Resíduos 
Recicláveis a ser disposta 

em aterro (ton/dia) 

2015 115120 0,00 45,57 

2017 116737 4,62 41,59 

2020 119206 7,08 40,11 

2025 123437 14,66 34,20 

2035 130396 36,13 15,49 

2045 136792 43,32 10,83 

 

6.1.2. Resíduos Orgânicos  

A matéria orgânica presente nos resíduos domiciliares é passível de ser 

destinada a processos de tratamento, podendo ser considerada como resíduos 
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úmidos recicláveis. Considerando a composição gravimétrica média dos resíduos 

domiciliares indicada pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a matéria orgânica 

possui uma contribuição expressiva em peso na composição do lixo, e sua 

destinação para processos de compostagem poderia contribuir de forma significativa 

para reduzir a quantidade de resíduos dispostos em aterros.  

De modo análogo, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos também estabelece 

diretrizes para redução dos resíduos recicláveis úmidos dispostos em aterros. As 

metas propostas (adaptadas do Plano) são apresentadas no Quadro 27. 

Quadro 27 - Metas para redução de resíduos orgânicos dispostos em aterro. 

Cenário Favorável Cenário Intermediário Cenário Desfavorável 

Ano Redução (%) Ano Redução (%) Ano Redução (%) 

2015 5 2015 0 2015 0 

2019 20 2019 15 2019 15 

2023 35 2023 25 2023 20 

2027 55 2027 40 2027 35 

2031 70 2031 60 2031 50 

Fonte: adaptado do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2011). 

A estimativa de resíduos orgânicos gerados, assim como sua contribuição na 

redução da quantidade de resíduos destinados a aterros, foi obtida a partir das 

metas estabelecidas no cenário intermediário, comparadas à projeção da geração 

de resíduos sólidos para Teófilo Otoni. De acordo com a composição gravimétrica 

dos resíduos, apresentada no Quadro 24, uma parcela de 49,97% em peso dos 

resíduos sólidos gerados no Brasil corresponde a resíduos orgânicos. 
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Quadro 28  Cenário para os resíduos recicláveis úmidos para o município de Teófilo Otoni. 

Ano de 
referência 

Quantidade de Resíduos 
Domiciliares Totais 
Gerados (ton/dia) 

Quantidade de 
Resíduos Orgânicos a 
reaproveitar (ton/dia) 

Quantidade de Resíduos 
Orgânicos a ser disposta 

em aterro (ton/dia) 

2015 147,00 0,00 73,50 

2017 149,06 7,45 67,08 

2020 152,22 11,42 64,69 

2025 157,62 23,64 55,17 

2035 166,51 58,28 24,98 

2045 174,67 69,87 17,47 

 

6.1.3. Rejeitos 

Os rejeitos podem ser definidos como resíduos sólidos que não podem ser 

aproveitados, cuja destinação final correta é a disposição em um aterro sanitário. A 

destinação de resíduos recicláveis secos e úmidos para processos de reciclagem e 

compostagem reduz, de forma significativa, a quantidade de material destinada para 

aterros. O Quadro 29 apresenta o cenário obtido para Teófilo Otoni, em relação aos 

rejeitos, considerando o cumprimento das metas estabelecidas acima. 

Quadro 29 - Cenário para os rejeitos para o município de Teófilo Otoni. 

Ano de 
referênc

ia 

Quantidad
e de 

Resíduos 
Domiciliar

es 
Gerados 
(ton/dia) 

Recicláve
is 

gerados 
(ton/dia) 

Recicláve
is 

aterrados 
(ton/dia) 

Compostáv
eis gerados 

(ton/dia) 

Compostáv
eis 

aterrados 
(ton/dia) 

Rejeito
s 

(ton/di
a) 

Rejeitos 
(ton/mê

s) 

2015 147,00 45,57 45,57 73,50 73,5 27,93 837,90 

2017 149,06 46,21 41,59 74,53 67,08 28,32 849,53 

2020 152,22 47,19 40,11 76,11 64,69 28,92 867,71 

2025 157,62 48,86 34,20 78,81 55,17 29,95 898,43 

2035 166,51 51,62 15,49 83,25 24,98 31,64 949,20 

2045 174,67 54,15 10,83 87,34 17,47 33,18 995,53 

 

A dimensão da redução dos resíduos destinados ao futuro aterro de Teófilo 

Otoni fica evidente se comparada à demanda projetada, considerando a situação 

atual do município (Quadro 30).  
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Quadro 30 - Projeção da quantidade anual de resíduos dispostos em aterro sanitário 

Desconsiderando coleta seletiva 
Considerando coleta seletiva e 

aproveitamento de resíduos 
orgânicos 

2015 147,00 ton/ano 2015 147,00 ton/ano 

2017 149,06 ton/ano 2017 136,99 ton/ano 

2020 152,22 ton/ano 2020 133,73 ton/ano 

2025 157,62 ton/ano 2025 119,32 ton/ano 

2035 166,51 ton/ano 2035 72,10 ton/ano 

2045 174,67 ton/ano 2045 61,48 ton/ano 

Total 947,08 ton Total 670,61 ton 

Média 157,85 ton/ano Média 111,77 ton/ano 

 

Como apontado pelos dados apresentados no Quadro 30, a demanda pela 

disposição final em aterros sanitários é significativamente reduzida, o que se reflete 

na vida útil do aterro. Os cálculos mostram que, para a projeção de demanda sem 

considerar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, as 

quantidades de resíduos diariamente aterrados aumentariam gradativamente ao 

longo dos anos, a partir deste ano. No entanto, atingidas as metas de reciclagem 

dos resíduos recicláveis secos e dos resíduos orgânicos, haveria uma redução 

gradativa da quantidade de resíduos aterradas. Desta forma, ficam claras as 

vantagens de se aproveitar ao máximo os resíduos recicláveis presentes no lixo 

atualmente. A recuperação destes materiais permitiria, além de substancial 

prevenção à poluição de recursos naturais,  o incentivo à projetos de iniciativa 

socioambiental, como a formação ou o fortalecimento de associações ou 

cooperativas de catadores, se estes forem pessoas demandatárias de emprego e 

renda, além da produção de insumos para serem utilizados em hortas comunitárias, 

entre outras vantagens. 

6.1.4. Demanda por Serviços de Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde 

Segundo os dados fornecidos pela Prefeitura de Teófilo Otoni, em 2012, a 

geração diária de resíduos de serviços de saúde foi de 10.010 kg/mês, referentes à 

geração nos hospitais Santa Rosália e Philadelphia, o que corresponde a 

aproximadamente 0,0869 kg/hab.mês. Desta maneira, é possível estimar a demanda 
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por serviços de manejo de resíduos sólidos a partir da projeção populacional 

adotada por este Plano. 

Quadro 31 - Demanda por serviços de manejo de resíduos de serviço de saúde do município de 
Teófilo Otoni. 

Ano de 
referência 

População 
Projetada 
Urbana - 
atendida 

Volumes 
gerados 
(kg/mês) 

Volume total 
gerado 

(ton/mês) 

2015 115120 10010,00 10,01 

2017 116737 10150,60 10,15 

2020 119206 10365,29 10,37 

2025 123437 10733,19 10,73 

2035 130396 11338,29 11,34 

2045 136792 11894,44 11,89 

 

A estimativa feita para o município de Teófilo Otoni mostra que haverá um 

grande crescimento na demanda por estes resíduos de 18,82%. Por isso, é 

importante que haja um acompanhamento dos serviços, de forma a garantir que os 

resíduos terão seu manejo efetuado de forma correta. 

6.1.5. Planos de Gerenciamento de Resíduos Específicos 

A identificação dos resíduos sólidos gerados no município de Teófilo Otoni 

juntamente com seus geradores faz-se de extrema importância para o conhecimento 

prévio das necessidades requeridas para a gestão eficiente e de hábil 

gerenciamento quanto a sua destinação e disposição, atendendo aos quesitos legais 

e as necessidades individuais de cada tipo de resíduo. 

A partir do diagnóstico dos geradores, deve ser realizado o enquadramento 

dos mesmos tendo como base o Art. 20 da Lei nº 12.305 (agosto de 2010), 

procurando atender as especificidades de cada gerador e o melhor Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos a ser implantado de acordo com os tipos de 

resíduos gerados. 

O PGRS tem entre seus principais objetivos a redução de geração de 

resíduos na fonte e o controle e minimização de impactos ao meio ambiente, 
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assegurando o manuseio correto e disposição final destes resíduos perante a 

legislação vigente. 

A Lei Municipal nº 6.330 dispõe sobre a organização de Sistemas de Coleta 

Seletiva nos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos do Município de Teófilo Otoni 

e dá outras providências, considerando como grandes geradores segundo seu 

Art.1°, paragrafo único: 

l- os proprietários, possuidores ou titulares de 
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de 
serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de 
resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, 
pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, em volume superior a 200 (duzentos) litros 
diários; 

ll- os proprietários, possuidores ou titulares de 
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de 
serviços, comerciais e industriais, dentre outros, geradores de 
resíduos sólidos inertes, tais como entulhos, terra e materiais 
de construção, com massa superior a 50 quilogramas diários, 
considerada a média mensal de geração, sujeitos à obtenção 
de alvará de aprovação e/ou execução de edificação, reforma 
ou demolição; 

lll- os condomínios de edifícios não residenciais ou de uso 
misto, cuja soma dos resíduos sólidos, caracterizados como 
resíduos Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT, gerados pelas unidades 
autônomas que os compõem, sejam em volume médio diário 
igual ou superior a 1.000 (mil) litros; 

Para o alinhamento junto a PMTO quanto aos geradores sujeitos ao PGRS e 

aos tipos de resíduos gerados, medidas de cadastramento e monitoramento devem 

ser adotadas para que sejam gerenciados as quantidades e os destinos dos 

resíduos, dando maiores esclarecimentos para a elaboração de um banco de dados 

com cadastros dos geradores, tornando mais eficiente seu gerenciamento e 

acompanhamento para fiscalização. 

Os geradores passíveis de elaboração de PGRS são os que geram resíduos 

que podem ser classificados segundo sua fonte de origem, como: de 

estabelecimentos comerciais que gerem resíduos perigosos e/ou grandes volumes, 
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de saneamento básico, indústrias, de saúde, construção civil, mineração, serviços 

de transporte e resíduos agrosilvopastoris. 

Resíduos de estabelecimentos comerciais (Figura 40): Os resíduos 

comerciais são aqueles gerados no comércio local (restaurantes, lojas, 

supermercados, bancos, escritórios, entre outros) e variam de acordo com a 

atividade dos estabelecimentos comerciais e de serviços. No caso de restaurantes, 

bares e hotéis predominam os resíduos orgânicos, já os escritórios, bancos e lojas 

os resíduos predominantes são o papel, o plástico, o vidro, entre outros. 

Figura 40 - Resíduos Comerciais 

 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com – acesso em: 18 de julho de 2014 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico (Figura 41): Estes 

resíduos correspondem àqueles gerados em Estações de Tratamento de Água 

(ETA) e Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), no caso do munícipio a 

COPASA é a responsável. São os sólidos grosseiros retidos no sistema de 

gradeamento e os lodos resultantes da remoção de sólidos suspensos e dissolvidos. 

 

 

 

 

 

 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         184 
www.shs.com.br 

Figura 41 - Resíduos de Saneamento Básico da ETE de Teófilo Otoni 

 

Fonte: SHS, 2014 

Resíduos Industriais: Resíduos gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais; varia de acordo com o setor industrial. No Quadro 32, 

proposto por SILVA (2004) que utilizou como base os trabalhos de BRASIL (1999), 

Dias (1999), D` Almeida (2000) e CONAMA (2002), como também a visita à algumas 

industrias, estão listados alguns tipos de resíduos sólidos de acordo com o setor da 

indústria. 

Quadro 32 - Composição dos Resíduos de acordo com Atividades Industriais 

Atividades Industriais Principais componentes dos resíduos sólidos 

Indústria de Tratamento de 
Minérios 

Materiais inerentes (entulho e refugos de minério). 

Indústria de Minerais não 
Metálicos e Cerâmicos 

Entulho, materiais inerte. Algumas Indústrias podem apresentar 
plásticos, ácidos, componentes orgânicos. 

Indústria Metalúrgica 
Areia de fundição, escórias, restos de carvão, refugo de peças e 
coque. As coqueiras produzem alcatrão rico em compostos orgânicos. 

Indústria Metálica 

Sucatas metálicas contaminadas com óleos e graxas lubrificantes, 
lamas provenientes de estações de tratamento de águas residuárias 
frequentemente contaminadas com substâncias tóxicas, resíduos 
líquidos perigosos. 

Indústria de Mobiliário 

Pedaços de madeira, serragem, palha, material plástico de 
enchimento e tecidos. A fabricação de chapas e placas de madeira 
aglomerados ou prensados dá origem a resíduos sólidos contendo: 
tintas, vernizes, colas resinas e solventes. 
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Atividades Industriais Principais componentes dos resíduos sólidos 

Indústria de Papel e 
Papelão 

Fibras de celulose e aparas de papel, lamas provenientes do 
processamento industrial e de estações de tratamento de águas 
residuárias. 

Indústria de Borracha 
Aparas e grânulos de borracha, resinas, solventes, plásticos, papel e 
pedaços de madeira. 

Indústria de Produtos 
Farmacêuticos e 
Veterinários 

Produtos químicos orgânicos e inorgânicos, pedaços de metal, 
plásticos, catalisadores exaustos, lamas oriundas do processamento 
de estações de tratamento de águas residuárias e de tanques de 
armazenamento de matérias primas e/ou combustíveis, resíduos de 
incineração, resíduos viscosos (resinas, alcatrão piche e substâncias 
graxas). 

Indústria de Produtos de 
Matérias Plásticas 

Produtos químicos (drogas), vidros, plásticos e papéis, resíduos 
biológicos (por exemplo, culturas de microrganismos patogênicos). 

Indústria Têxtil 
Restos de fios (naturais ou sintéticos), tecidos e papéis, podendo 
ainda, tais resíduos conterem tintas e solventes provenientes da 
estamparia. 

Indústria de Vestuário, 
Calçados e Artefatos de 
Tecidos 

Peças refugadas, pedaços de tecido e de couro. 

Indústria de Produtos 
Alimentares 

Restos de alimentos, embalagens danificadas (metálicas, plásticas, de 
vidro e de papel), lamas provenientes do processamento industrial e 
de tratamento de águas residuárias. 

Indústria de Bebidas 
Papéis, vidro, plástico, resíduos provenientes do processamento 
industrial e da estação de tratamento de águas residuárias. 

Indústria de Editorial e 
Gráfica 

Papel, resto de tinta, papelão e arame. 

Indústrias Diversas 

Os resíduos sólidos gerados por este grupo incluem desde materiais 
inertes (papéis, plásticos, pedaços de metal), resíduos específicos dos 
materiais produzidos até resíduos sólidos contendo substâncias 
tóxicas. 

Fonte: SILVA, 2004. 

Resíduos de Saúde (Figura 42): os gerados em estabelecimentos de saúde 

(hospitais, clínicas, consultórios, farmácias, laboratórios de análises clínicas, etc.), 

em Teófilo Otoni, por exemplo, os hospitais, Santa Rosália, Philadelfia e a UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento). Conforme definido em regulamento ou em 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); em concordância 

com resoluções como RDC nº 306, datada de 07 de dezembro de 2004, elaborada 

pela ANVISA e a Resolução RDC nº. 358 de 29 de abril de 2005, do CONAMA. 

Outros exemplos de estabelecimentos e atividades que geram esses tipos de são: 
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 de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

 laboratórios analíticos de produtos para saúde; 

 necrotérios; 

 funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento; 

 serviços de medicina legal; 

 drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 

 estabelecimento de ensino e pesquisa na área de saúde; 

 centros de controle de zoonoses; 

 distribuidores de produtos farmacêuticos; 

 importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro; 

 unidades móveis de atendimento à saúde; 

 serviços de acupuntura; 

 serviços de tatuagem; 

 entre outros similares. 

Figura 42 - Resíduos de Saúde 

 

Fonte: Portal da educação, 2013. 

Resíduos de Construção Civil (Figura 43): os gerados nas obras de 

construção civil, incluídos também segundo PINTO (1999 apud SWANA, 1993), em 
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The Solid Waste Association of North America, os: materiais de obras viárias, de 

escavação, demolição de edificações, construção e renovação de edifícios e limpeza 

de terrenos. Enquadram-se no perfil de geradores empresas do ramo da construção 

civil, de demolição, terraplanagem, reformas, reparos entre outros presentes no 

município. 

Em conformidade com a Resolução CONAMA nº. 307 de 5 de julho de 2002, 

os resíduos da construção civil são classificados da seguinte forma: 

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

como: 

- de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

- o de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, 

entre outros), argamassa e concreto; 

- o de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 

em concreto (blocos, tubos, entre outros) produzidas nos canteiros de 

obras. 

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

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

 Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 

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

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

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas e instalações industriais. 
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Figura 43 - Resíduos de Construção Civil 

 

Fonte: PET Engenharia Civil UFJF, 2012 

<<http://blogdopetcivil.com/2012/10/29/residuos-na-construcao-civil/>> Acessado em 

30/07/14 

Resíduos de Mineração (Figura 44): são os resíduos gerados por empresas 

ou indústrias no município que desenvolvem atividades de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. Podem ser classificados em dois tipos: estéreis que são 

os materiais produzidos na lavra dos minerais ou na preparação das minas e não 

possuem valor econômico e os rejeitos que são resíduos que resultam dos 

processos de beneficiamento das substâncias minerais. 

As indústrias e mineradoras que geram resíduos especiais estão 

subordinadas a estancias estaduais, lei nº 19.976, de 27 de dezembro de 2011, que 

prevê ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou 

aproveitamento, realizada no Estado. 
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Figura 44 - Resíduos de Mineração 

 

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários 

São os resíduos gerados em terminais, dentro dos navios, aviões e veículos 

de transporte. Estes resíduos comtemplam os gerados em portos e aeroportos e são 

oriundos do consumo realizado pelos passageiros.  

A periculosidade destes resíduos está diretamente ligada ao risco de 

transmissão de doenças. Essa transmissão também pode ser realizada mediante 

cargas contaminadas (animais, carnes e plantas). 

São geradores desses resíduos as empresas de transporte, seja ele 

rodoviário, ferroviário, aeroportuário e portuário, instaladas e/ou que exercem 

atividade no município. 

 

Resíduos Agrosilvopastoril (Figura 45): os gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades, seus representantes mais frequentes são as embalagens de adubos e 

defensivos agrícolas contaminadas com pesticidas e fertilizantes químicos, utilizados 

na agricultura. Os resíduos provenientes de pesticidas são considerados tóxico e 

prejudicial ao meio ambiente, necessitando de destinação e tratamento adequado. 
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Figura 45 - Resíduos Agrosilvopastoris 

 

Fonte: EMATER, 2011. 

Resíduos Perigosos: Estabelecimentos que empreguem em suas atividades 

produtos de natureza perigosa por apresentarem características como 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade estabelecidos na NBR 10.004 

também são enquadrados como geradores de resíduos diferenciados e devem 

receber cuidados especiais quanto sua coleta, transporte, transbordo e destinação 

final. 

6.1.6. Logística Reversa 

Segundo LEITE (2003 apud C.L.M., 1993:323): ―Logística reversa é um amplo 

termo relacionado às habilidades e atividades envolvidas no gerenciamento de 

redução, movimentação e disposição de resíduos de produtos e embalagens...‖, é 

uma ferramenta indispensável na gestão dos resíduos sólidos, pois viabiliza a coleta 

e a devolução dos produtos ao final de sua vida útil ao setor empresarial, garantindo 

e estimulando assim seu reaproveitamento ou a destinação e disposição correta do 

mesmo.  

A logística reversa promove a conservação e preservação do meio ambiente 

e da saúde pública, uma vez que os componentes presentes nos produtos citados 

no Art. 33 (lei nº 12.305/2010) apresentam características prejudiciais e degradantes 

ao meio se dispostos de forma incorreta. 
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Em concordância com o Art. 33 da lei nº 12.305 é obrigado a estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o 

uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 

de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 

cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 

técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

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

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Os estabelecimentos que comercializam ou distribuam produtos passiveis de 

logística reversa como lojas de materiais de construção, supermercados, 

automecânicas, agropecuárias entre outros, presentes no município de Teófilo Otoni, 

são encarregados de estabelecer politicas de logística reversa. 



    
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         192 
www.shs.com.br 

7. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SANEAMENTO BÁSICO EM 

TEÓFILO OTONI 

A estruturação e a operacionalização dos serviços públicos de saneamento 

básico dos municípios brasileiros que, como se sabe, abrangem os sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a drenagem urbana e o manejo 

de resíduos sólidos urbanos, impõem-se como um importante desafio aos gestores 

públicos. 

Por se tratarem de serviços que possuem natureza essencial, o que significa 

que devem ser fornecidos pelo Estado, basicamente como direitos dos cidadãos -  

ainda que estes contribuam com seus custeios, buscou-se neste PMSB formular as 

proposições através de ferramentas normativas, organizacionais e de planejamento.  

Para enfrentar os problemas vigentes, o administrador terá de lidar com 

esforços de cunho político e financeiro, na medida em que as ações requeridas 

exigem reformulações institucionais, gerenciais, operacionais e a cooperação efetiva 

entre os diversos setores públicos, e destes com a sociedade civil.  

Para alcançar os objetivos gerais indicados pela Lei de Saneamento Básico e 

tomando como base as constatações dos diagnósticos de cada um dos setores, 

devem ser estabelecidos objetivos específicos e metas a eles relacionadas. Estas 

últimas serão atingidas na medida em que forem implementadas as ações  

propostas no PMSB, que neste caso abrangem um horizonte de implementação de  

30 anos.  

Esclarece-se que é importante que o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) esteja instituído por Lei Municipal já em 2015, para que este possa, desde 

então, ser utilizado como o principal instrumento de captação de recursos junto aos 

órgãos financiadores do Governo Federal para estudos e projetos relacionados a 

qualquer um dos 4 (quatro) setores do Saneamento Básico. 

Por si só, a definição de programas e ações que melhorem o funcionamento 

operacional e gerencial de cada um dos setores já pode ser considerada um avanço. 

Esta clareza inicial, entretanto, poderá se tornar inócua caso não venha 

acompanhada de um mecanismo institucional que seja capaz de garantir a 

adequação normativa e regularização legal dos sistemas. 
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7.1. Metodologia de Planejamento através da Construção de Cenários  

A construção de cenários para o planejamento estratégico da política de 

saneamento básico dos municípios é realizada com um intuito principal: o de se 

obter uma ferramenta eficiente para que os processos de tomada de decisão 

considerem condições realísticas em relação aos ambientes institucional, 

administrativo, tecnológico, operacional e socioeconômico que permeiam o 

município no momento atual.  

A formulação dos cenários possibilita, ainda, a integração das ações de 

diferentes agentes e instituições envolvidas no processo, o que facilitará o 

atendimento de demandas financeiras, ambientais, sociais e tecnológicas.  

A adoção de cenários serve também ao delineamento de percepções sobre 

como poderia se dar a evolução de uma situação presente até uma situação futura, 

o que permite levantar a possibilidade de crises assim como apontar as principais 

oportunidades a um desenvolvimento mais consensual dos fatores avaliados. Os 

cenários subsidiarão assim, a configuração de um planejamento mais realista para a 

constituição de um sistema de saneamento básico duradouro e consistente. 

Para evitar erros de interpretação esclarece-se que os cenários não devem 

ser vistos como previsões, mas como imagens alternativas do futuro, subsidiadas 

com conhecimento técnico, diagnósticos, contribuições da comunidade e 

direcionamentos permeados pela legislação vigente. 

O instrumento de planejamento estratégico que foi utilizado como referência 

principal para embasar a construção dos cenários futuros do setor de saneamento 

básico de Teófilo Otoni é denominado ―Análise SWOT‖, a qual é composta por 

elementos que, combinados, propiciam uma base teórica capaz de configurar 

cenários futuros temáticos.  

A Análise SWOT ou Análise PFOA (Potencialidades, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças) é uma ferramenta utilizada para a configuração ou 

análise de um ambiente, concebida para subsidiar o planejamento estratégico de 

corporações ou empresas, mas, devido à sua simplicidade, passou a ser utilizada 

para qualquer tipo de configuração de cenários. Trata-se de um sistema que busca 
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posicionar estrategicamente um setor (setor de saneamento básico) num ambiente 

social, institucional, administrativo e operacional (um município). 

O método SWOT apresenta as seguintes definições: 

 Forças ou pontos fortes internos: são as variáveis internas e 

controláveis que propiciam condições favoráveis aos setores de 

saneamento em relação ao seu ambiente. São características ou 

qualidades que podem colaborar positivamente no desempenho do 

setor. 

 Fraquezas ou pontos fracos internos: são consideradas deficiências 

internas aos setores de saneamento que inibem a capacidade de 

desempenho dos mesmos. As fraquezas devem ser superadas para 

evitar a ineficiência do sistema. 

 Oportunidades: são variáveis contextuais ou circunstâncias e 

características do ambiente externo que possam ter impacto sobre os 

setores de saneamento de forma que proporcionem certa facilitação 

para a concretização dos objetivos estratégicos estabelecidos. 

 Ameaças: são variáveis, circunstâncias ou características do ambiente 

externo que possam ter impactos negativos sobre o desenvolvimento 

das metas e objetivos estabelecidos. 

As constatações efetuadas a partir da Análise SWOT possibilitam a 

elaboração de cenários alternativos, sugeridos pelo ―Guia para Elaboração de 

Planos Municipais de Saneamento‖ do Governo Federal (Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades, Fundação Nacional de 

Saúde – FUNASA/Ministério da Saúde, 2006). 

O guia supracitado sugere, de uma maneira resumida, a adoção de dois 

cenários alternativos:  

(i) Um cenário a partir das tendências de desenvolvimento do passado 

recente, considerando para o futuro uma moderada influência dos 

vetores estratégicos, associados a algumas capacidades de 

modernização; e  
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(ii) Um cenário a partir das tendências de desenvolvimento do passado 

recente, considerando para o futuro os principais vetores estratégicos, 

associados à mobilização da capacidade de modernização. 

Buarque (2003) interpreta os cenários alternativos propostos no ―Guia para 

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento‖ da seguinte forma: 

- Um cenário previsível constituído a partir de diversos atores setoriais 

agindo isoladamente, sem considerar a implantação do plano de 

saneamento. Ainda assim este cenário apresenta avanços ao longo do 

tempo.  

- Um cenário normativo, também constituído a partir de diversos atores 

setoriais, agindo, porém, de forma mais articulada devido ao 

embasamento dos setores ou eixos nas disposições do plano de 

saneamento básico, que funciona como instrumento indutor de ações 

planejadas e integradas. 

Esta interpretação proposta por Buarque (2003) foi adotada no 

desenvolvimento dos cenários alternativos do PMSB de Teófilo Otoni.  

Buarque (2003) cita que a montagem dos cenários pode ser orientada pelo 

método indutivo ou dedutivo.  

No método indutivo, os cenários são formados a partir do particular (partes) 

para o geral.  

O método dedutivo consiste em descobrir estruturas de futuro a partir dos 

dados e das informações apresentadas pelo contexto geral, tentando-se  entender 

como os aspectos externos podem configurar um determinado cenário interno. 

Assim, no método indutivo, os cenários são formulados a partir de 

características internas, buscando identificar os elementos externos que podem 

influenciar o contexto da cena analisada. Já o método dedutivo faz o caminho 

inverso, inicia com a definição do contexto geral (externo) e confronta-o com os 

condicionantes internos.  

A partir dos cenários prontos, a avaliação estratégica deve seguir as 

seguintes etapas: 
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1. Apontar os objetivos fundamentados no cenário normativo (possível e 

planejado); 

2. Estabelecer programas, metas e ações visando o alcance dos objetivos; 

3. Selecionar objetivos e ações prioritárias; e  

4. Reiniciar o processo quantas vezes forem necessárias.  

7.2. Planejamento Estratégico do Saneamento Básico em Teófilo 
Otoni 

O planejamento estratégico para o sistema de saneamento básico de Teófilo 

Otoni foi realizado através da aplicação da metodologia apresentada anteriormente. 

A Análise SWOT, configurada conforme mencionado, permitiu a avaliação das 

forças e fraquezas, oportunidades e ameaças atuantes sobre o sistema de 

saneamento básico de Teófilo Otoni considerado como um todo e sobre os 

subsistemas nele inseridos, quais sejam: sistema de abastecimento de água, 

sistema de esgotamento sanitário, sistema de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais e sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

A consideração dos setores através das variáveis adotadas (forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças) possibilitou certa redução de incertezas 

auxiliando no processo de configuração de cenários alternativos para o futuro destes 

sistemas.  

As oportunidades e os pontos fortes são os atributos que ajudam a atingir os 

objetivos; as ameaças e os pontos fracos são os fatores que podem impedir a 

concretização dos objetivos, sendo, por isso, necessário superá-los.   

No cerne do PMSB de Teófilo Otoni, a Análise SWOT correspondeu à 

identificação - tanto no setor geral do saneamento básico como nos quatro eixos em 

separado, dos principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num 

determinado momento, tanto em nível interno ao setor, quanto externo a este.  

Após o estabelecimento dos componentes da Matriz SWOT para os setores 

analisados, foram feitas, pela equipe técnica, avaliações de alguns cruzamentos das 

variáveis que compõem a matriz SWOT, a saber, forças/oportunidades e 

fraquezas/ameaças, para subsidiar a configuração dos cenários. A consideração de 

algumas combinações serviu para que o sistema de saneamento básico fosse 
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pensado de forma a aproveitar as oportunidades externas para otimizar suas forças 

internas e para estabelecer estratégias de minimização ou eliminação de suas 

fragilidades internas ao mesmo tempo em que se podiam estabelecer estratégias de 

defesa ou prevenção contra ―ameaças‖ externas. 

Considerando a conceituação de Buarque sobre os métodos indutivo e 

dedutivo para a construção de canários, adotou-se para Teófilo Otoni o método 

indutivo. Levou-se em conta ainda, como fatores internos aos eixos, as demandas 

da sociedade e as conclusões obtidas através da elaboração dos diagnósticos dos 

setores de saneamento básico.  

Com as informações obtidas por meio da Análise SWOT foi possível elaborar 

os dois cenários anteriormente mencionados, quais sejam: (i) o cenário previsível, 

com os diversos atores setoriais agindo isoladamente, considerando suas forças e 

fraquezas, embora sem a implantação do plano de saneamento e; (ii) um cenário 

normativo, com os setores agindo articuladamente, embasados pelo plano municipal 

de saneamento básico como instrumento indutor de ações planejadas e integradas. 

Os cenários foram construídos para um horizonte de 30 anos, levando-se em 

consideração a manutenção da situação institucional atual, considerando seus 

pontos positivos e negativos (Cenário Previsível) e uma situação mais sistematizada, 

considerando-se uma organização institucional articulada, baseada num contexto 

normativo que é possível de ocorrer, adotando-se as proposições apresentadas no 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB (Cenário Normativo). 

Assim, foram efetuadas análises SWOT para o sistema de saneamento visto 

de forma geral e também foram feitas análises SWOT específicas para cada eixo ou 

setor componente do saneamento básico municipal. 

7.3. Cenários, Objetivos e Metas para o Sistema Municipal de 
Saneamento Básico  

O Quadro 33 representa a matriz SWOT configurada para o sistema municipal 

de saneamento básico de Teófilo Otoni. 
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Quadro 33 - Matriz para a análise SWOT do sistema de Saneamento Básico Municipal de Teófilo Otoni considerando os 4 eixos ou setores. 
 FORÇAS ITENS DE REFLEXÃO FRAQUEZAS 

Ambiente 
Interno 

1. Atendimento da demanda 

- Há recursos sendo aplicados atualmente para aumentar o 
atendimento das demandas dos setores de água e esgoto. 
- Na zona urbana de T.O., o SAA e o SES têm capacidade para 
atender à demanda até o final do horizonte de planejamento do 
PMSB. 

 
2. Perfil institucional 

- Os setores de água e esgoto são administrados pelo sistema 
de concessão, o que lhes confere um arcabouço organizacional 
mais eficiente que os setores de drenagem e resíduos cujas 
atribuições são diluídas nas diversas competências da 
administração pública municipal. 
- O município está inserido num processo de regularização de 
um consórcio para implementar soluções compartilhadas com 
outros municípios, no setor de manejo de resíduos sólidos. 
 

3. Articulação dos eixos do SBM entre si 

Há um bom potencial de articulação entre alguns programas já 
implementados no município (ex: PSF) com as demandas por 
saneamento básico das localidades rurais, devendo somente 
ser sistematizadas as contribuições que estes podem oferecer 
ao saneamento básico e vice-versa. 
 

4. Sistema operacional dos setores 

Os setores de água e esgoto apresentam sistemas operacionais 
bem organizados para a zona urbana e algumas localidades 
rurais do município de T.O. 
 

5. Sistematização da coleta e manutenção de dados 

Os setores de água e esgoto possuem procedimentos para a 
coleta, análise e tratamento dos dados sobre seus 
funcionamentos operacional e gerencial. 
 

7. Ocupação atual do espaço urbano / Recursos Hídricos 

Malha hidrográfica do município é bem ramificada, o que 
favorece soluções no setor de drenagem urbana. 
 

8. Controle e mobilização social: 

A COPASA mantém bons canais de comunicação com os 
usuários de seus serviços.  

1. Atendimento da demanda  
 
2. Perfil institucional 
 
3. Articulação dos eixos do SBM entre si 
 
4. Sistema operacional dos setores 
 
5. Sistematização da coleta e manutenção 
de dados 
 
6. Legislação e normatização dos setores / 
Desempenho ambiental do setor 
 
7. Ocupação atual do espaço urbano / 
Recursos Hídricos 
 
8. Controle e mobilização social  

1. Atendimento da demanda 

- Não há recursos sendo aplicados atualmente para aumentar o atendimento das demandas 
dos setores de resíduos e drenagem. 
- Na zona rural de T.O. as demandas pelos serviços de saneamento básico, nos 4 setores, não 
são supridas atualmente. 
- Não há cadastro atualizado da rede de drenagem urbana  
 

2. Perfil Institucional 

- Os serviços relacionados à drenagem urbana e à limpeza e manejo de resíduos sólidos em 
Teófilo Otoni não estão organizados de forma a serem gerenciados como subsistemas 
integrados a um sistema central voltado à adequação do saneamento básico municipal. 
Atualmente são gerenciados sem planejamento e de forma isolada em relação aos demais 
setores do saneamento básico. 
- Ausência de regulação quanto ao cumprimento das responsabilidades predeterminadas dos 4 
eixos do Saneamento Básico (SB). 
- Ausência de mecanismos de definição prévia sobre a real disponibilidade de recursos com os 
quais cada setor ou eixo poderá contar. 
 

3. Articulação dos eixos do SBM entre si e com outros serviços públicos. 

- Os eixos do saneamento básico não apresentam instrumentos ou mecanismos que propiciem 
uma efetiva articulação entre eles.   
 

4. Sistema operacional dos setores 

- Mal estado de conservação dos equipamentos urbanos dos setores de resíduos e drenagem / 
Não há qualquer planejamento visando à manutenção destes dispositivos. 
- Há interferência de águas pluviais na rede de esgotos e vice-versa. 
- Ausência de planos de emergência e contingência nos setores de drenagem e resíduos. 
 

5. Sistematização da coleta e manutenção de dados 

- Faltam dados atualizados sobre os 4 sistemas de saneamento básico. 
- Ausência de procedimentos sistematizados para a coleta de dados em diversos processos 
administrativos e operacionais, principalmente nos setores de drenagem e resíduos. 
 

6. Legislação e normatização dos setores / Desempenho ambiental dos setores 

- Descumprimento de leis pela administração municipal e outras autoridades (ex: Lei que define 
as ocupações permitidas em APP, leis que definem áreas de risco e proíbem sua ocupação com 
moradias, lei sobre a erradicação de lixões, entre outras). 
- Ausência de instrumentos legais ou normativos, no âmbito municipal, que definam as 
responsabilidades específicas dos setores de drenagem e resíduos sólidos. 
- Ausência de fiscalização para garantir o cumprimento de leis e normas já regulamentadas. 
 

7. Ocupação atual do espaço urbano / Recursos Hídricos 

- Ausência de parâmetros para nortear a análise sobre a conveniência ou não da 
impermeabilização de terras dentro do perímetro urbano. 
 

8. Controle e mobilização social: 

- Quase não há canais de comunicação entre os usuários dos serviços de drenagem e resíduos, 
e os canais que existem, precisam melhorar em diversos aspectos.  
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 OPORTUNIDADES ITENS DE REFLEXÃO AMEAÇAS 

Ambiente 
Externo 

2. Perfil institucional: 

- O Governo Federal tem oferecido recursos técnicos e 
financeiros para suprir as demandas do saneamento básico 
municipal, inclusive quanto à reorganização institucional. 

- Há um grande potencial de articulação entre as Secretarias 
Municipais e entre estas e a s concessionárias atuantes no 
município para iniciativas que tragam conforto e qualidade de 
vida ao cidadão teofilotonense. 

 

3. Sistematização da coleta e manutenção de dados 

A existência do SNIS, que coleta informações de caráter 
institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-
financeiro e de qualidade sobre a prestação de serviços de 
água, de esgotos e de manejo de resíduos sólidos pode auxiliar 
o município em diversas frentes, tais como: 

- planejamento e execução de políticas públicas de 
saneamento; 

- orientação da aplicação de recursos; 

- conhecimento e avaliação do setor saneamento; 

- avaliação de desempenho dos prestadores de serviços; 

- aperfeiçoamento da gestão, elevando os níveis de eficiência e 
eficácia; 

- orientação de atividades regulatórias; e 

- benchmarking e guia de referência para o monitoramento do 
desempenho dos serviços. 

 

4. Legislação e normatização dos setores / Desempenho 
ambiental 

- A Política Nacional de Saneamento Básico é um importante 
instrumento norteador para a adequação específica dos 4 eixos 
ou setores do Saneamento Básico Municipal. 

 

6. Controle e mobilização social 

- A administração pública tem oferecido oportunidades de 
participação social através da realização de audiências públicas 
para a elaboração do PMSB de T.O. 

1. Perfil institucional 

 

2. Sistema operacional dos setores 

 

3. Sistematização da coleta e manutenção 
de dados 

 

4. Legislação e normatização dos setores / 
Desempenho ambiental dos setores 

 

5. Ocupação atual do espaço urbano / 
Recursos Hídricos 

 

6. Controle e mobilização social 

2. Perfil institucional: 

- A ausência de fiscalização para controlar o cumprimento da legislação que incide sobre o setor 
do saneamento e meio ambiente, principalmente nos âmbitos estadual e federal (Código 
Florestal, Lei de Saneamento Básico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resoluções 
Conama relacionadas à qualidade das águas, Portaria DAEE relacionada à outorga de uso dos 
recursos hídricos, etc.) afeta o bom desenvolvimento do sistema de saneamento básico 
municipal. 

- Controvérsias político- partidárias existentes no município podem representar atrasos na 
aprovação do PMSB pela câmara dos vereadores. 

- Há certa carência de articulação entre as diversas Secretarias municipais visando unir 
esforços para suprir demandas por qualidade de vida. 

 

2. Sistema operacional dos setores 

- Interrupções do fornecimento energia elétrica afetam os sistemas de saneamento básico. 

 

4. Legislação e normatização dos setores / Desempenho ambiental dos setores 

- Burocracia na obtenção de recursos financeiros 

- Burocracia nos processos licitatórios 

- falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes Estaduais (FEAM, IGAM) em relação 
às exigências ambientais e interferências em recursos hídricos. 

 

5. Ocupação atual do espaço urbano / Recursos hídricos 

- Ainda ocorrem ocupações irregulares na cidade, o que resulta em diversos problemas ligados 
aos setores do SBM. 

- A parte norte do município está próxima ao semiárido nordestino e já apresenta indícios de 
falta de alternativas economicamente viáveis para o abastecimento de água. 

 

6. Controle e mobilização social 

- A população ainda está muito desmobilizada para assumir seu papel de formuladora de 
políticas públicas. 
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A partir da avaliação dos aspectos apresentados no Quadro 33 pode-se 

construir cenários para o sistema de saneamento básico de Teófilo Otoni, conforme 

a metodologia mencionada anteriormente: o cenário previsível e o cenário 

normativo. Estes, assim configurados, estão apresentados no Quadro 34.  

Como dito, o Cenário Previsível considera os setores de saneamento agindo 

isoladamente, considerando suas forças e fraquezas, sem a implementação das 

ações do plano de saneamento. 

Já o Cenário Normativo considera os setores agindo articuladamente, 

embasados pelo plano municipal de saneamento básico como instrumento indutor 

de ações planejadas e integradas. 
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Quadro 34 - Cenários Previsível e Normativo configurados para o Sistema de Saneamento Básico de 
Teófilo Otoni 

Cenário Previsível Cenário Normativo 

Serviços de saneamento básico ainda não 
conseguem acompanhar a demanda, embora 
respondam melhor pela demanda urbana que à 
rural. 

Serviços de saneamento básico acompanham a 
demanda urbana e apresentam evolução no 
acompanhamento da demanda rural. 

O saneamento básico municipal evoluiu em 
questões operacionais e gerenciais, mas ainda 
precisa de uma reestruturação institucional para 
definir atribuições, competências e 
responsabilidades. 

O saneamento básico municipal apresenta uma 
estrutura institucional que define atribuições, 
competências e responsabilidades capazes de 
suprir suas demandas operacionais e gerenciais 
baseadas na Política Municipal de Saneamento 
Básico.   

Embora haja alguns mecanismos que propiciam 
a integração entre os 4 eixos do saneamento 
básico, estes ainda não são utilizados pelos 
responsáveis dos setores nas tomadas de 
decisão. 

Os mecanismos que propiciam a articulação dos 4 
eixos (fundamentalmente, o banco de dados) são 
sistematicamente atualizados e utilizados nos 
processos de tomada de decisão pelos 
prestadores dos serviços.  

A regulação é efetuada para a gestão financeira 
dos 4 setores, porém ainda é deficitária quanto 
à gestão operacional dos mesmos. 

Os 4 setores apresentam entidades responsáveis 
pela regulação de seus procedimentos gerenciais 
e operacionais. 

Os serviços de saneamento básico só atendem 
aos requisitos apontados pela legislação 
ambiental quanto é obrigado pela agência 
ambiental reguladora, que, por sua vez, 
apresenta falhas na fiscalização.  

Os serviços de saneamento básico atendem aos 
requisitos apontados pela legislação ambiental 
mesmo sem ter sido alertado pela agência 
reguladora.   

À exceção dos dados solicitados pelo SNIS, a 
coleta de dados nos 4 setores é efetuada para 
otimizar a operacionalização das equipes 
internas. Não há preocupação em obter dados 
para manter históricos, usar nos processos de 
planejamento ou para informar a população. 

A coleta de dados é sistematizada conforme 
procedimentos que têm a finalidade de manter o 
dado para análises históricas visando subsidiar 
processos de tomada de decisões. Os dados 
coletados são periodicamente disponibilizados à 
população.  

O controle social e a participação da população 
na construção da política municipal de 
saneamento básico são conseguidos, 
fundamentalmente, através da representação de 
entidades constituídas e não diretamente pela 
população. 

O controle social e a participação da população na 
construção da política municipal de saneamento 
básico são conseguidos, tanto através da 
representação de entidades constituídas como 
também da participação direta da população em 
eventos públicos, pesquisas de opinião e através 
da utilização de canais de comunicação instituídos 
para viabilizar o controle da qualidade dos 
serviços. 
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A construção dos cenários futuros para o setor de Saneamento Básico 

possibilitou à equipe conhecer, com certo nível de abstração, possíveis situações a 

serem vivenciadas pelo município, sendo que o Cenário Normativo foi utilizado como 

referência para o estabelecimento dos objetivos e metas e a proposição de 

programas e ações no presente Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).  

Os objetivos e metas apresentados neste capitulo foram propostos com base 

nos diagnósticos e no cenário de referência escolhido pela equipe técnica como o 

mais eficiente para conduzir os atores da política de saneamento ao sistema 

desejado. 

À semelhança de outros planos e políticas públicas o presente plano 

municipal de saneamento básico não é estático, devendo, sempre que necessário, 

sofrer alterações e adaptações, o que o torna um instrumento forte, norteador, 

porém flexível, capaz de acompanhar as reais demandas municipais para o 

fornecimento democrático dos serviços de saneamento.  

São premissas básicas assumidas por este Plano Municipal de Saneamento 

Básico buscar, dentro do horizonte de planejamento predeterminado, os objetivos da 

universalização do acesso ao saneamento básico de toda a população do território 

municipal; a articulação com as políticas de desenvolvimento que tenham como foco 

o combate à pobreza; a exploração sustentável dos recursos hídricos; a proteção do 

meio ambiente; a promoção da saúde e o bem-estar da população, já adotados na 

configuração do cenário de referência, qual seja, o Cenário Normativo. 

Colocando de outra forma, o plano de saneamento básico ora proposto deve 

garantir que, em 30 anos, toda a população do município de Teófilo Otoni tenha 

acesso aos serviços de saneamento básico, com qualidade, integralidade, 

segurança, sustentabilidade (ambiental, social e econômica), regularidade e 

continuidade. Além disso, é objetivo do PMSB assegurar uma gestão racional da 

demanda por saneamento básico no município como um todo (urbano e rural) em 

função da garantia de sustentabilidade econômico-financeira considerada viável, 

inclusive mediante a remuneração pela cobrança dos serviços.  

Para se alcançar tal patamar de funcionalidade, faz-se necessário 

implementar um arranjo institucional tal que sejam estabelecidos instrumentos 
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eficazes para a gestão administrativa, operacional, financeira, de regulação e de 

planejamento estratégico para cada um dos setores de serviços do Saneamento 

Básico Municipal. 

Ressalta-se que o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), 

propriamente dito, representa o instrumento necessário para a obtenção de recursos 

financeiros junto aos Órgãos Federais financiadores de programas, projetos e obras 

para os setores integrantes do Saneamento Básico.  

Assim, os objetivos gerais a serem buscados, para Teófilo Otoni, através do 

presente PMSB para o Saneamento Básico do município de Teófilo Otoni são:  

 Implementação de um arranjo institucional que possibilite ao titular 

enxergar os quatro setores em seus aspectos jurídico-administrativos, 

de desempenho operacional e de desempenho gerencial; 

 Implementação de um Programa de Gestão, para o qual se deve contar 

com o apoio de consultores especializados e ter o cuidado de 

estruturar um conjunto de indicadores de acompanhamento da 

execução, aptos a explicitar avanços nas obras físicas, nas metas de 

qualidade dos serviços e qualidade ambiental, assim como nos 

objetivos de natureza institucional; além de contemplar aspectos 

relevantes de comunicação social e de educação sanitária e ambiental, 

nas fases primeiras e nas futuras etapas do PMSB.  

 Gestão do setor de saneamento municipal de modo a evitar a perda de 

patrimônio público e o desempenho inadequado da infraestrutura já 

instalada; 

 Busca da ampliação progressiva da infraestrutura, de modo a otimizar 

os recursos disponíveis e evitar desperdícios, conferindo prioridade às 

obras para o atendimento de demandas mais urgentes e para a 

viabilização dos benefícios esperados para o município;   

 Estruturação de um sistema de informações capaz de ordenar o fluxo, 

o tratamento, o acesso e a disponibilização das informações inerentes 

aos setores de Saneamento Básico e ao próprio plano de saneamento, 
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que se configure não apenas como banco de dados, mas como 

sistema de apoio à decisão. 

Os objetivos específicos do presente Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) referem-se à aquisição de avanços intermediários que colaborem no 

alcance dos objetivos gerais mencionados anteriormente. 

Vale notar que objetivo e meta são diferentes entre si. Objetivo é o propósito 

geral ou a descrição qualitativa daquilo que se pretende alcançar. Meta é uma 

definição específica do que se pretende alcançar, sempre acompanhada de uma 

indicação do prazo que se necessita para fazê-lo. Traçado o objetivo específico, foi 

necessário o estabelecimento de uma ou mais metas, abrangendo questões de 

natureza institucional, operacional, entre outras, todas bem definidas no que diz 

respeito às suas capacidades de atendimento e ao prazo necessário para promover 

o atendimento previsto.  

O objetivo se atém à definição daquilo que é almejado, enquanto que a meta 

vem tornar o objetivo mais concreto na medida em que define para ele, no mínimo, 

dois parâmetros importantes, quais sejam: sua abrangência espacial e o tempo 

necessário para alcançá-lo.   

Feitas estas considerações partiu-se para a proposição de objetivos 

específicos a serem estabelecidos para o sistema municipal de saneamento básico 

de Teófilo Otoni, como gestor dos 4 eixos nele inseridos e depois foram efetuadas 

as proposições para cada setor em específico.  

Reitera-se que todos os objetivos foram estabelecidos para serem alcançados 

no final do horizonte de planejamento, que neste é de 30 anos. 

A distribuição dos programas no tempo obedeceu às condições de pré-

requisição, ou seja, o programa anterior é necessário para viabilizar o programa 

posterior e à hierarquização de implementação dada pelos gestores ou pela 

população. 

Os objetivos e metas específicos propostos para o sistema de saneamento 

municipal de T.O. são descritos a seguir. 
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Objetivo 1. A administração municipal de Teófilo Otoni deve estabelecer um 

sistema institucional capaz de construir e gerir o saneamento 

básico municipal de forma eficaz e econômica e ambientalmente 

sustentável. 

Objetivo 2. Os quatro eixos do saneamento básico municipal devem 

responder a uma entidade reguladora, cujas atribuições são 

definidas pela lei 11.445/07 e pelo decreto que a regulamenta. 

Objetivo 3. O saneamento básico municipal deve ser avaliado em função de 

sua eficiência operacional, gerencial, econômica e ambiental. 

Objetivo 4. O saneamento básico municipal deve ser constituído com 

mecanismos que lhe confiram transparência e possibilitem a 

participação democrática da população em instâncias de 

planejamento e de implementação. 

Objetivo 5. Os quatro eixos do saneamento básico devem apresentar 

conformidade com a legislação ambiental vigente. 

Objetivo 6. O município deve contar com um Programa de Educação 

Ambiental que introduza temas relacionados aos quatro eixos do 

saneamento básico na grade de conteúdos curriculares da 

Educação Pública Municipal, em todos os níveis. 

Na Tabela 25 são apresentadas as metas para cada objetivo proposto de 

forma sistematizada, relacionando-os com a situação atual do setor, que 

fundamentou o objetivo, e os prazos e prioridades de cada meta. 

As ações necessárias para atingir estes objetivos e metas estão apresentadas 

no planejamento estratégico de cada setor ou eixo em separado. 
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Tabela 25 - Objetivos e Metas 

Cenário Atual Objetivo Metas Prazo 

Não existe uma unidade ou agente municipal de 
gestão responsável pelo saneamento básico 
unificado (Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos 
Sólidos Integrados). 

1. A administração municipal de 
Teófilo Otoni deve estabelecer um 
sistema institucional capaz de 
construir e gerir o saneamento básico 
municipal de forma eficaz e econômica 
e ambientalmente sustentável. 

 1.1.Existência de consenso entre os gestores quanto 
à necessidade de reestruturação institucional de forma 
a estabelecer atribuições consultivas e deliberativas 
sobre os 4 eixos do saneamento básico, conforme 
definidos pela lei 11.445/07. 

Imediato 

1.2. Alcançar boa articulação institucional para os 
eixos do saneamento básico municipal  

Curto 

Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário têm agente regulador (embora não haja 
transparência quanto às suas atribuições), entretanto 
o eixo referente aos resíduos sólidos e drenagem 
urbana não têm. 

2. Os quatro eixos do saneamento 
básico municipal devem responder a 
uma (ou mais) entidade reguladora, 
cujas atribuições são definidas pela lei 
1.445/07 e o decreto que a 
regulamenta. 

2.1. Instituir regulação, feita por entidade(s) 
independente(s), para a prestação dos serviços de SB. 
As atribuições do ente regulado e do ente regulador 
deverão ser conhecidas e os resultados ser 
disponibilizados anualmente aos usuários.  

Médio 

Não há sistema de específico para avaliação do 
saneamento básico municipal que integre todos os 
eixos 

3. O saneamento básico municipal 
deve ser avaliado em função de sua 
eficiência operacional, gerencial, 
econômica e ambiental. 

 

3.1. Implementação de um Sistema Municipal de 
Informações em Saneamento Básico, visando à 
avaliação do desempenho dos serviços de 
saneamento básico nos 4 setores, tanto em questões 
operacionais quanto em questões gerenciais; tanto 
para dotar a própria administração pública com um 
instrumento que subsidie seus processos de tomadas 
de decisão quanto para disponibilizar a sociedade 
informações às quais ela tem o direito de ter acesso.  

 

 

Curto 
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Cenário Atual Objetivo Metas Prazo 

Existem meios de controle social através de SAC 
(Serviço de Atendimento ao Cidadão) da empresa 
concessionária dos serviços de água e esgoto, 
entretanto não se esgotam as oportunidades de 
crescimento do controle social.  

Não há mecanismos específicos de controle social 
para os eixos de drenagem urbana e resíduos sólidos 

4. O saneamento básico municipal 
deve ser constituído com mecanismos 
que conferem a ele transparência e 
possibilitem a participação 
democrática da população em 
instâncias de planejamento e de 
implementação. 

 

4.1. Instituir um programa para a abertura de canais de 
comunicação entre os usuários e os prestadores dos 
serviços de saneamento básico. 

Médio 

4.2. Instituir um programa para o estabelecimento de 
rotinas para a participação da sociedade na construção 
da política de saneamento básico municipal. 

Médio 

As instalações de captação e lançamentos dos 
Sistemas de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário estão em concordância com a 
legislação ambiental, entretanto há problemas como: 
ocupações irregulares em APP e áreas de risco, 
pontos de disposição irregular de resíduos sólidos, 
lançamentos de esgotos sem tratamento nos solos e 
em cursos d’água, existência de fossas negras, 
entre outros. 

5. Os quatro eixos do saneamento 
básico devem apresentar 
conformidade com a legislação 
ambiental vigente. 

5.1. Criação de mecanismos para checar e adequar o 
atendimento atual dos setores à legislação ambiental. 

Médio 

5.2. Implementação de um programa de regularização 
ambiental em todos os dos setores de Saneamento 
Básico para ser aplicado às novas obras. 

Longo 

Na rede de ensino existem eventos específicos sobre 
meio ambiente e saneamento básico, em sua 
maioria, focados em boas práticas em saneamento e 
melhoria da qualidade ambiental. No entanto, são 
pontuais e não se esgotaram as oportunidades de 
incremento. 

6. Implementar um Programa de 
Educação Ambiental visando introduzir 
temas relacionados aos eixos do 
saneamento básico na grade curricular 
da Educação Municipal em todos os 
níveis. 

6.1 Todas as escolas públicas e privadas do município 
terão inseridos em sua grade oficial de conteúdos, 
temas relacionados aos quatro eixos do Saneamento 
Básico. 

Longo 
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8. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SISTEMA DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

A seguir é apresentada a Matriz SWOT para o Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos. Ressalta-se que a análise da situação tual por meio 

desta metodologia subsidiou a configuração dos cenários previsível e normativo para 

este eixo, adotando-se o cenário normativo para a proposição de objetivos e metas. 
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Quadro 35 - Matriz SWOT – Ambiente Interno – do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Teófilo Otoni 

 

PONTOS POSITIVOS ITENS DE REFLEXÃO PONTOS NEGATIVOS 

A
m

b
ie

n
te

 I
n

te
rn

o
 

FORÇAS 
1. Perfil institucional 

- Existência de associações/cooperativas que atuam com reciclagem, como 
ASCANOVI e Reciclagem União. 
- Existência do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos. 
- Existência na Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni de uma Secretaria de Meio 
Ambiente. 
- A participação de Teófilo Otoni do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos com os municípios de Itambacuri, Frei Gaspar, Ouro Verde de Minas e 
Poté. 

2. Gerenciamento de resíduos sólidos 

- Existência de coleta convencional atende a 100% dos domicílios urbanos. 
- Existência de coleta convencional atende aos distritos na área rural do município. 
- Existência de setorização para coleta convencional consolidada.  
 

4. Legislação municipal 

- Existência de leis municipais que abordam a questão de resíduos sólidos. 
- Existência da lei municipal nº 6.330/11, que obriga os grandes geradores, ali 
definidos, a separar resíduos sólidos passíveis de reciclagem visando seu 
reaproveitamento e dá outras providências. 
- Existência da lei municipal nº 5.184/03 que dispõe sobre a Criação da Coleta 
Seletiva e Reciclagem do Lixo no Município de Teófilo Otoni, e dá outras 
providências. 
- A elaboração do presente PMSB vem atender a uma disposição do Plano Diretor 
Participativo. 
 

5. Sistema de obtenção e acesso a dados 

- Existência de dados sistematizados e gestão de resíduos agrossilvopastoris. 
1. Perfil institucional 
2. Gerenciamento de resíduos sólidos 
3. Orçamento municipal 
4. Legislação 
5. Sistema de obtenção e acesso a dados 

 FRAQUEZAS 
1. Perfil institucional 

- Falta de uma entidade de coordenação para viabilizar a gestão integrada de todos os resíduos sólidos 

gerados não município.  
- Não existência de programas municipais voltados à coleta seletiva. 
- Ausência de Planos de Contingência e Emergência. 
- Contrato para coleta convencional não atende às diretrizes da PNRS, por exemplo, a existência de lixão 
no município e a não diminuição gradativa de material coletado e enviado à disposição final. 
- Falta de articulação entre os atores envolvidos direta ou indiretamente no sistema de gestão de resíduos 
sólidos (cooperativas, associações, empresas, etc.) e as Secretarias Municipais. 
- Falta de plataforma de divulgação de dados acerca do sistema de gestão de resíduos sólidos. 
- Falta de articulação entre a Prefeitura Municipal e as associações/cooperativas de reciclagem. 
- Ausência de fiscalização efetiva do sistema de gestão de resíduos sólidos. 
- Falta de corpo técnico administrativo devidamente treinado. 
- Ausência de órgão regulador do sistema de gestão de resíduos sólidos. 
- Ausência de canais de comunicação com a população. 
- Dependência de empresas terceirizadas e de subcontratações dos terceiros. 
- Ausência de incentivos ou de programas sociais, por parte da prefeitura, que sejam suficientes para que 
os cooperados permaneçam nas cooperativas. 
- Ausência de diálogo e planejamento comum entre as cooperativas de coleta seletiva, visando ampliação 
da coleta seletiva no município. 
 

2. Gerenciamento de resíduos sólidos 

- Disposição final dos rejeitos feita em Lixão Municipal. 
- Catadores de recicláveis atuando nas áreas do lixão. 
- Óleo de cozinha sendo despejado no esgoto. 
- Disposição irregular de resíduos nas margens de rios. 
- Desinformação da população com relação à necessidade da segregação de origem, acondicionamento e 
descarte adequados de resíduos sólidos e da importância de práticas dos 3 "R"s, no dia a dia. 
- Ausência de programas específicos para logística reversa dos resíduos especiais. 
- Resíduos provenientes da construção civil sem destinação adequada, sendo encaminhados para o lixão. 
- Resíduos originados de serviços de transporte sem destinação adequada, sendo encaminhados para o 
lixão. 
- Resíduos originados de serviços de saúde sem destinação adequada, sendo encaminhados para o lixão. 
- Não há tratamento para resíduos orgânicos e de poda e capina. 
- Não há distinção, quanto à cobrança, para coleta de grandes geradores.  
- Baixo índice de coleta de materiais recicláveis e reutilizáveis. 
- Ausência de um banco de dados unificado para acesso da Prefeitura aos PGRS de estabelecimentos de 
saúde e de outros geradores que têm obrigatoriedade de elaboração de PGRS. 
- Fiscalização falha do cumprimento da legislação. 

3. Orçamento Municipal 

Não há dados sistematizados sobre o percentual do orçamento municipal que é utilizado para o manejo de 
resíduos sólidos no município. 

4. Legislação 

- Não cumprimento de disposições da Política Estadual de Resíduos Sólidos e da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.  
- Leis municipais desatualizadas em relação à PNRS. 
- Ausência de fiscalização do cumprimento das leis municipais referentes à gestão de resíduos sólidos. 

 
5. Sistema de obtenção e acesso a dados 

- Ausência de um sistema de informação dotado de procedimentos para coleta, armazenamento e 
tratamento de dados sobre a gestão de resíduos sólidos. 
- Ausência de dados sobre grandes geradores de resíduos sólidos. 
- Ausência de cadastramento de caçambeiros de RCC. 
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Quadro 36 - Matriz SWOT – Ambiente Externo – do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Teófilo Otoni 

 

PONTOS POSITIVOS ITENS DE REFLEXÃO PONTOS NEGATIVOS 
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OPORTUNIDADES 
1. Articulação entre o gerenciamento de resíduos e os demais eixos do SB 

- Calendário de atividades da Prefeitura Municipal voltadas à educação ambiental ao longo do 
ano. 
- Existência de programa de educação ambiental. 
- Atuação da COPASA nos eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

2. Perfil territorial 

- Possibilidade de localização de aterros sanitários e outros equipamentos relacionados ao 
manejo de resíduos sólidos nos municípios signatários do Consórcio Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos.  

3. Possibilidades de fomento de órgãos federal e estadual 

- Há oferta de financiamentos nos âmbitos Estadual e Federal para o Setor de Resíduos 
Sólidos; 

4. Legislação e normatização 

-Existência do Plano Diretor Participativo do Município de Teófilo Otoni. 
5. Parcerias 

- Existência da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
- Existência de Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri. 
- Possibilidades de soluções compartilhadas com os municípios de Itambacuri, Frei Gaspar, 
Ouro Verde de Minas e Poté, que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos. 

1. Articulação entre o gerenciamento de 
resíduos e os demais eixos do SB 
2. Perfil territorial 
3. Possibilidades de fomento de órgãos 
federal e estadual 
4. Legislação e normatização 
5. Parcerias 

AMEAÇAS 
1. Articulação entre o gerenciamento de resíduos e os demais eixos do SB 

- Ainda não há uma gestão efetivamente integrada dentro do sistema de limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos, nem entre este sistema e os demais setores do saneamento 
básico (água, esgoto e drenagem). 

2. Perfil territorial 

- Para efeito da implantação de um aterro sanitário dentro do território municipal, a 
existência da área de influência da unidade de conservação (APA Alto Mucuri) e da Área de 
Segurança Aeroportuária (ASA), do Aeroporto Municipal, são fatores limitantes. 
- Relevo irregular não favorece a coleta seletiva porta-a-porta. 
- Relevo irregular é limitante para a implantação de aterro sanitário. 
- A população flutuante de cerca de 50 mil pessoas pode representar problemas se não for 
considerada pela gestão de resíduos sólidos. 
- Área territorial do município é extensa. 

3. Possibilidades de fomento de órgãos federal e estadual 

- Dificuldade na obtenção de recursos externos ao município devido ao não atendimento à 
legislação aplicável ao setor de resíduos. 
- Burocracia no processo de obtenção de recursos financeiros externos (Estado, Governo 
Federal e agências de fomento) 
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Com base na matriz SWOT, que avalia aspectos positivos e negativos 

internos e externos à gestão de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do 

município de Teófilo Otoni foi possível configurar os cenários Previsível e Normativo 

para o horizonte de planejamento. O quadro mostrado a seguir descreve, em linhas 

gerais, os dois cenários.  

Quadro 37 - Cenários Previsível e Normativo para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Cenário Previsível Cenário Normativo 

Existência de aterro sanitário como única solução 

de destinação dos resíduos sólidos gerados no 

município, ou seja, sem procedimentos para a 

recuperação de resíduos com valor financeiro 

agregado. 

Utilização de aterro sanitário municipal 

devidamente licenciado para de disposição final 

de rejeitos 

Interesse de catadores de materiais passíveis de 

reciclagem em atuar nas dependências do aterro. 

Triagem dos materiais passíveis de reciclagem 

feita em local licenciado e catadores usando EPI 

Aumento pouco significativo no índice de coleta 

seletiva no município, ainda realizada de maneira 

que os sujeitos sociais estejam desarticulados. 

Coleta seletiva abrange 100% do município e é 

realizada de maneira que os sujeitos sociais 

estejam articulados 

Sistema de fiscalização atende apenas sob 

demanda da população (denúncias). 

Processos de fiscalização melhor estruturados e 

planejados, de forma a atender às demandas da 

gestão integrada de resíduos, com definição das 

responsabilidades e competências. 

Estrutura de pessoal e qualificação ainda não 

possibilita implementação da Política e do Plano 

de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

Urbanos. 

Revisão e adequação da estrutura de pessoal e 

qualificação continuada dos quadros, visando 

ao êxito da implementação da Política Municipal 

de Resíduos e do Plano de Gestão Integrada 

dos Resíduos Sólidos. 

Pouca efetividade dos programas relativos á 

responsabilidade pós-consumo. 

Programas relativos à responsabilidade pós-

consumo bem estruturados, garantindo a 

logística reversa. 

 

Pouco aproveitamento dos resíduos de 

construção civil para fins sustentáveis. 

Reaproveitamento e/ou comercialização dos 

resíduos de construção civil. 

Ausência de um sistema de informação acerca da 

gestão de resíduos sólidos de Teófilo Otoni 

Sistema de informação acerca da gestão de 

resíduos sólidos de Teófilo Otoni continuamente 

atualizado 

Ausência e/ou desatualização de Planos de 

Contingência e Emergência 

Existência de Planos de Contingência e 

Emergência que se adaptam à realidade local 

 

Posteriormente, com base no cenário normativo que se almeja alcançar no 

horizonte de planejamento, foram propostos 6 (seis) objetivos específicos, de acordo 

com: os aspectos do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e 

as características de Teófilo Otoni levantadas na etapa de Diagnóstico Técnico-

Participativo. 
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Na Tabela 25, apresentam-se os objetivos e respectivas metas de forma 

sistematizada, relacionando-os com a situação atual do setor e com os prazos de 

cada meta. 
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Tabela 26 - Objetivos e Metas 

Cenário Atual Objetivo Metas Prazo 

A coleta convencional atende a 100% dos 
domicílios urbanos e dos distritos da zona 
rural, em um dia da semana.  

Coleta seletiva é quase inexistente para a 
população de Teófilo Otoni. 

1. Atender com coleta convencional a 
100%, e com coleta seletiva a 70% dos 
domicílios do município, de forma 
ininterrupta. 

1.1. Atender com coleta convencional a 100% 
dos domicílios urbanos e dos distritos de forma 
ininterrupta 

Curto 

1.2. Atender com coleta seletiva a 7% dos 
domicílios urbanos e dos distritos, de forma 
ininterrupta. 

Curto 

1.3. Atender com coleta seletiva a 30% dos 
domicílios urbanos e dos distritos, de forma 
ininterrupta. 

Médio 

1.4. Atender com coleta seletiva a 70% dos 
domicílios urbanos e dos distritos, de forma 
ininterrupta. 

Longo 

1.5. Criar mecanismos para manutenção 
preventiva e corretiva e para armazenamento e 
recuperação de dados sobre os procedimentos 
realizados 

Imediato 

Serviços de varrição, poda, capina roçagem 
e raspagem não abrangem os distritos. Na 
área urbana é feito pela prefeitura e CEMIG 
apenas sob demanda. Em 2013 a CEMIG 
realizou 4 mil manutenções. 

2. Atender com serviços de varrição, poda, 
capina, roçagem e raspagem a 100% da 
área urbana e distritos 

2.1. Atender aos distritos da zona rural com 
serviços de varrição, poda, capina, roçagem e 
raspagem 

Curto  

2.2. Manter sistema de informações atualizado 
para que se garanta manutenções periódicas 

Imediato 

2.3. Varrição implementada em 100% da 
extensão das vias na zona urbana 

Curto 

2.4. Serviços de capina e roçagem em 100% 
das áreas públicas passíveis do serviço 

Imediato 
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Cenário Atual Objetivo Metas Prazo 

São encaminhados para o lixão os resíduos 
sem separação, contendo porções de 
recicláveis, RCC, RSS. 

3. Encaminhar para disposição final apenas 
os rejeitos. 

3.1. Parar de enviar resíduos inertes 
provenientes da construção civil para 
aterramento junto aos rejeitos 

Curto 

3.2. Parar de enviar resíduos de serviços de 
saúde para aterramento junto aos rejeitos 

Curto 

3.3. Parar de enviar resíduos especiais 
definidos pela PNRS para aterramento junto 
aos rejeitos 

Curto 

3.4. Redução em 7% da porcentagem dos 
resíduos recicláveis e orgânicos enviada para 
aterro 

Curto 

3.5. Redução em 30% da porcentagem dos 
resíduos recicláveis e orgânicos enviada para 
aterro 

Médio 

3.6. Redução em 70% da porcentagem dos 
resíduos recicláveis e orgânicos enviada para 
aterro. 

Longo 

Gestão dos resíduos sólidos não se mostra 
articulada entre os diferentes atores do 
sistema.  

4. Alcançar uma gestão eficiente nos 
aspectos operacional e gerencial do Setor 
de Resíduos Sólidos 

4.1. Centralização institucional da gestão do 
saneamento básico municipal, integrando os 
quatro eixos do saneamento. 

Médio 

4.2. Implementar os programas e ações 
previstas no PMSB 

- 

O munícipio não atende a algumas 
especificações da legislação ambiental, em 
especial a PNRS, como a existência de lixão 

5. Regulamentar a gestão de resíduos e 
alcançar o pleno atendimento à legislação 
aplicável. 

5.1. Criar lei que estabeleça a Política 
Municipal de Resíduos Sólidos visando atender 
à Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Curto 
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Cenário Atual Objetivo Metas Prazo 

no município e a não diminuição gradativa de 
material coletado e enviado à disposição 
final. 

5.2. Construir aterro sanitário municipal ou 
consorciado. 

Curto 

5.3 Dar subsídio para logística reversa. Curto 

5.4. Realocar os catadores de materiais 
recicláveis das dependências do lixão, de 
acordo com a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos de Minas Gerais. 

Imediato 

Baixa participação popular nas tomadas de 
decisão, poucos espaços de comunicação e 
de avaliação da percepção dos usuários do 
sistema. 

6. Estabelecer instrumentos de 
comunicação com a sociedade e de 
mobilização social, e promover ações para 
avaliação da percepção dos usuários e para 
promoção de educação ambiental. 

6.1. Participação popular ativa na gestão de 
resíduos sólidos e no processo de tomada de 
decisão, com população instruída. 

Longo 

6.2. População conscientizada sobre questões 
relativas à diminuição da geração, reutilização 
e reciclagem de resíduos. 

Longo 

6.3. Promoção de canais de comunicação com 
a população. 

Longo 

6.4. Alcançar respostas satisfatórias através 
dos mecanismos de avaliação da percepção 
dos usuários 

Longo 

6.5. Desenvolver programas de educação 
ambiental que promovam atividades visando à 
sensibilização da população referente às 
questões redução da geração, reutilização, 
reciclagem, responsabilidade pós-consumo e 
destinação ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos. 

Curto 
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As metas que precisam ser alcançadas em prazo imediato e/ou curto são, em 

geral, estruturais e devem ser priorizadas para que seja possível garantir uma 

gestão integrada efetiva para Teófilo Otoni. Destaca-se ainda a importância de 

políticas públicas que visem à integração da sociedade por meio da participação 

cidadã nas tomadas de decisão no que se refere ao Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos e de programas educacionais e de sensibilização 

ambiental que busquem estimular conceitos como redução da geração, reutilização, 

reciclagem, responsabilidade pós-consumo e destinação ambientalmente adequada 

de resíduos sólidos. 

A partir da metodologia apresentada anteriormente e das constatações do 

diagnóstico setorial, os objetivos do setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos foram estabelecidos e são apresentados a seguir. 

Objetivo 1 - Atender com coleta convencional a 100%, e com coleta seletiva a 

70% dos domicílios do município, de forma ininterrupta; 

Objetivo 2 - Atender com serviços de varrição, poda, capina, roçagem e 

raspagem a 100% da área urbana e distritos; 

Objetivo 3 - Encaminhar para disposição final apenas os rejeitos; 

Objetivo 4 - Alcançar uma gestão eficiente nos aspectos operacional e 

gerencial do Setor de Resíduos Sólidos; 

Objetivo 5 - Regulamentar a gestão de resíduos e alcançar o pleno 

atendimento à legislação aplicável; e 

Objetivo 6 - Estabelecer instrumentos de comunicação com a sociedade e de 

mobilização social, e promover ações para avaliação da percepção 

dos usuários e para promoção de educação ambiental. 

Nos quadros apresentados a seguir estão previstas as metas e ações 

referentes ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do 

município de Teófilo Otoni. Trata-se de ações para serem implementadas em caráter 

imediato e em curto, médio e longo prazos, visando soluções graduais e 

progressivas de forma a atingir os objetivos e metas propostos neste PMSB.  
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Quadro 38 - Programas e ações propostos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 1 

MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

OBJETIVO 1 Atender com coleta convencional a 100%, e com coleta seletiva a 70% dos domicílios do município, de forma ininterrupta 

FUNDAMENTAÇÃO 

O alcance da coleta regular de resíduos se torna indicativo essencial para verificar a eficiência da gestão de RSU. Para o município de Teófilo Otoni observa-se que a 
demanda da área urbana é bem suprida por esse serviço, segundo informações da Prefeitura, enquanto para a zona rural e distritos o mesmo é deficiente. A coleta seletiva 
constitui-se em um importante meio pelo qual se busca reduzir o envio de resíduos sólidos urbanos passiveis de reutilização e reciclagem para a disposição final. Em 
Teófilo Otoni não há um programa efetivo de coleta seletiva implementado pelo poder público e pela ASCANOV.  

MÉTODO DE 
ACOMPANHAMENTO 
(INDICADOR) 

- Porcentagem de domicílios atendidos pela coleta regular de RDO na zona rural; 

- Porcentagem de cobertura do serviço de coleta seletiva no município; 

- Índice de comercialização de materiais recicláveis; 

- Porcentagem de cobertura de coleta de resíduos compostáveis (úmidos); 

- Existência de projeto aprovado para a implantação de aterro sanitário municipal. 

 

METAS 

AÇÕES IMEDIATAS – 2 ANOS CURTO PRAZO - DE 3 A 6 ANOS MÉDIO PRAZO - DE 7 A 15 ANOS LONGO PRAZO - DE 16 A 30 ANOS 

Meta 1 – Empreender todos os estudos necessários à implementação das 
coletas convencional e seletiva com sustentabilidade econômica e 
ambiental no município de Teófilo Otoni. (principais estudos necessários: 
avaliação gravimétrica dos resíduos, avaliação de viabilidade ambiental do  
aterro sanitário,  estudo de viabilidade econômica da coleta convencional, 
estudo da viabilidade econômica da coleta seletiva, levantamentos de 
dados complementares)  

Meta 2. Implementação das coletas 
convencional e seletiva no 
município 

Meta 3 – Atender a 90% da área 
urbana do município com coleta 
convencional e a 30% com coleta 
seletiva 

Meta 4. Atender a 100% da área urbana e 
distritos urbanizados do município com 
coleta convencional e a 70% destas 
mesmas áreas, com coleta seletiva. 

 

PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 



         
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           218 
www.shs.com.br 

PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.1.1.01 Ação 1: Definir um local de disposição final de rejeitos (resíduos sólidos urbanos não recicláveis) ambientalmente viável.     

4.1.1.02 
Ação 2: Realizar estudo sobre a necessidade de se criar um sistema de transbordo para coleta convencional e para coleta seletiva, 

objetivando otimizar o atendimento dos distritos e aglomerados urbanos. 
    

4.1.1.03 
Ação 3: Identificar pontos estratégicos para implantação de Locais de Entrega Voluntária (LEVs) para materiais recicláveis no território 

municipal e introduzir a coleta de resíduos nestes LEVs na rotina da entidade coletora. 
    

4.1.1.04 
Ação 4: Adequar o local provisório de disposição final de rejeitos (lixão) com dispositivos para mitigar impactos ambientais (aterro 

controlado) até que o novo aterro sanitário fique pronto. Retirar catadores do local de lixão ou aterro controlado. 
    

4.1.2.05 

Ação 5: Fortalecer a coleta seletiva, visando o cumprimento da Lei Municipal nº 5.184/03 que dispõe sobre a Criação da Coleta Seletiva e 
Reciclagem do Lixo no Município de Teófilo Otoni e o atendimento das políticas estadual e federal de resíduos sólidos, 
fomentando as cooperativas e associações de catadores, como consta no Art. 7 da lei – “Todo lixo reciclável coletado no âmbito 
do Município será destinado e doado a ASCANOVI (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Nova Vida de Teófilo 
Otoni) e para todas as Associações ou Cooperativas devidamente organizadas e legalizadas, que venham a se instituir no 
Município para esse fim (catadores de material reciclável)”. 

    

4.1.2.06 
Ação 6: Realizar estudo referente a uma nova setorização dos circuitos de coleta seletiva, assim como das novas periodicidades a serem 

aplicadas, por setor, a fim de otimizar a coleta seletiva no município. 
    

4.1.3.07 
Ação 7: Estabelecer uma rota de coleta convencional na área rural, em especial nos distritos e aglomerados urbanos, obedecendo a uma 

periodicidade mínima de acordo com a demanda. 
    

4.1.4.08 

Ação 8: Elaboração de panfletos informativos a respeito das coletas convencional e seletiva, contendo  dados sobre os dias e horários das 
mesmas nos diversos setores do município, incluindo nestes panfletos  questões  de  conscientização sobre a importância da 
redução de geração de resíduos (consumo consciente) e da reciclagem de resíduos sólidos. Dever-se-á fazer uma programação 
da divulgação sobre os novos procedimentos de coleta junto aos diversos meios de comunicação disponíveis no município. 

    

4.1.4.09 
Ação 9: Implementar  as coletas convencional e seletiva no município , com ampla divulgação sobre as periodicidades de recolhimento, 

por bairro, dos dois tipos de resíduos (recicláveis e rejeitos), e empreender procedimentos de medição da quantidade de resíduos 
coletados nos dois tipos de coleta (convencional e seletiva) e manter registros. 

    

(s/o/m/a) = nº do setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação 



         
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           219 
www.shs.com.br 

Quadro 39 - Programas e ações propostos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 2 

MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

OBJETIVO 2 Atender com serviços de varrição, poda, capina, roçagem e raspagem a 100% da área urbana e distritos 

FUNDAMENTAÇÃO 
Serviços de varrição, não abrangem os distritos. Na área urbana é feito pela prefeitura e CEMIG apenas sob demanda. Os serviços de varrição, poda, capina roçagem e 
raspagem necessita ser incrementado para o município de Teófilo Otoni, uma vez, em 2013 a CEMIG realizou 4 mil manutenções. 

MÉTODO DE 
ACOMPANHAMENTO 
(INDICADOR) 

- Extensão varrida anualmente por extensão total de vias. 

- Índice da área atendida com serviços de capina e roçagem. 

- Índice de prestação de serviços de poda e corte da arborização. 

- Porcentagem do total de resíduos de poda e capina, roçagem e raspagem que é enviada para a compostagem.  

 

METAS 

AÇÕES IMEDIATAS – 2 ANOS CURTO PRAZO - DE 3 A 6 ANOS MÉDIO PRAZO - DE 7 A 15 ANOS LONGO PRAZO - DE 16 A 30 ANOS 

Meta 1. Fazer o planejamento do setor de limpeza urbana (setorizar as 
áreas de trabalho, dimensionar as equipes e os materiais e equipamentos 
necessários para a varrição, poda, capina, roçagem e raspagem. Elaborar 
formulários de treinamento, etc., planejar maneiras de manter registros 
das quantidades de resíduos coletadas, etc)   

  

Meta 2. Implementar os 
procedimentos conforme planejado 
ininterruptamente, sempre 
mantendo registros, para alimentar 
banco de dados. 

Meta 3. Checar a eficiência dos 
serviços através do monitoramento 
dos indicadores  

Meta 4. Revisar procedimentos e 
implementar melhorias. 

 

PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.2.1.10 
Ação 10: Averiguar o número de garis na área urbana e adequar para uma quantidade ótima, considerando a legislação trabalhista 

aplicável a esta função. Adequar os equipamentos a serem utilizados por estes profissionais (veículos, vassouras, pás, carrinhos 
de mão, EPIs, etc) 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.2.1.11 
Ação 11: Elaborar uma setorização para serviços de varrição, poda, capina, roçagem e raspagem com frequência mínima de dias alterados 

em todos os setores. Definir número mínimo e máximo de servidores para trabalhar na limpeza urbana, por setor. 
    

4.2.1.12 
Ação 12: Implementar programa de sensibilização e conscientização da população quanto à limpeza das vias urbanas com o objetivo de 

reduzir problemas de obstrução da rede de drenagem em função do acúmulo de lixo nesses sistemas 
    

4.2.2.13 Ação 13: Manter registros dos tipos e das quantidades de resíduos provenientes das atividades da Limpeza Urbana.     

4.2.3.14 
Ação 14: Oferecer treinamento operacional aos servidores públicos admitidos na ―Limpeza Urbana‖ e manter registros destes eventos 

(indicar conteúdo apresentado, identificar as pessoas treinadas, etc). 
    

4.2.4.15 Ação 15: Revisar periodicamente os procedimentos operacionais utilizados visando à implementação de melhorias     

(s/o/m/a) = nº do setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação 
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Quadro 40 - Programas e ações propostos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 3 

MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

OBJETIVO 3 Encaminhar para disposição final apenas os rejeitos 

FUNDAMENTAÇÃO 
Uma adequada gestão de RSU possui a busca constante de diminuição do envio de resíduos passiveis de reutilização e reciclagem, ou perigosos para a disposição final. 
Em Teófilo Otoni, são encaminhados para o lixão os resíduos sem separação, contendo porções de recicláveis, RCC, RSS. 

MÉTODO DE 
ACOMPANHAMENTO 
(INDICADOR) 

- Porcentagem de resíduos recicláveis presentes entre os resíduos sólidos dispostos em aterro sanitário. 

- Porcentagem de resíduos compostáveis presentes entre os resíduos sólidos dispostos em aterro sanitário 

 

METAS 

AÇÕES IMEDIATAS – 2 ANOS CURTO PRAZO - DE 3 A 6 ANOS MÉDIO PRAZO - DE 7 A 15 ANOS LONGO PRAZO - DE 16 A 30 ANOS 

Meta 1. Definir local adequado e regulamentado 
para empreender a disposição final dos resíduos 
sólidos (rejeitos) gerados em T.O. 

Meta 2. Operar o sistema de metas progressivas 
buscando a redução do envio de resíduos com 
valor agregado ao aterro sanitário.  

Meta 3. Diminuir o envio para aterro sanitário 
de resíduos com valor econômico  agregado 
em 30% em relação ao que se praticava no 
período anterior. 

Meta 4. Diminuir o envio para aterro 
sanitário de resíduos com valor econômico 
agregado em 70% em relação ao que se 
praticava no período anterior.  

 

PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.3.1.16 Ação 16: Elaborar procedimentos operacionais e de gestão para a disposição final de resíduos sólidos de acordo com a PNRS     

4.3.2.17 
Ação 17: Criar os programas efetivos para separar resíduos recicláveis (coleta seletiva) de rejeitos passíveis de irem para o aterro sanitário 

(coleta convencional). Indicar sistematicamente a proporção entre resíduos com valor agregado e rejeitos no material enviado para 
o aterro sanitário 

    

4.3.2.18 
Ação 18: Realizar estudo sobre a viabilidade operacional e econômica para implantação de tecnologias de tratamento de resíduos sólidos 

orgânicos/úmidos adequadas à realidade local. 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.3.2.19 
Ação 19: Com base nas conclusões dos estudos empreendidos, implantar tecnologias de tratamento, em escala piloto, para 

aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos/úmidos. 
    

4.3.2.20 Ação 20: Incentivar o fortalecimento da coleta seletiva em Teófilo Otoni      

4.3.2.21 
Ação 21: Criar calendário anual de coleta programada de resíduos volumosos, e promover parcerias/convênios com entidades e 

cooperativas para destinação adequada. 
    

4.3.3.22 

Ação 22: Implantar programas de educação ambiental, focando o consumo consciente, o princípio dos 3R’s (reduzir a produção de 
resíduos/rejeitos; reutilizar produtos antes de transformá-los em resíduos e reciclar os resíduos que tenham valor agregado), a 
importância da segregação na fonte geradora (separação em casa), aa reciclagem de materiais e a compostagem de resíduos 
orgânicos, incentivando o direcionamento desse materiais para destinações ambientalmente sustentáveis. 

    

4.3.3.23 
Ação 23: Criar sistema de Locais de Entrega Voluntária (LEV) ou Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para resíduos recicláveis e para 

resíduos passíveis de logística reversa. 
    

4.3.3.24 Ação 24: Criar sistema de Ecopontos para RCC e resíduos volumosos.     

4.3.3.25 
Ação 25: Implementar programas de instrução à população quanto ao aproveitamento de alguns materiais recicláveis (ex. garrafas PET, 

latas de alumínio, etc.) 
    

4.3.4.26 
Ação 26: Ampliar a aplicação da tecnologia testada e aprovada para o tratamento de resíduos orgânicos e produzir de composto para 

diversos usos, no município e região  
    

4.3.4.27 
Ação 27: Desenvolver trabalhos de conscientização com a população sobre a importância da compostagem, instruindo, por meio de 

cartilhas e cursos sobre procedimentos para viabilizar o processo de compostagem caseira.  
    

(s/o/m/a) = nº do setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação 
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Quadro 41 - Programas e ações propostos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 4 
MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

OBJETIVO 4 Alcançar uma gestão eficiente nos aspectos operacional e gerencial do Setor de Resíduos Sólidos 

FUNDAMENTAÇÃO 
A gestão adequada do eixo de resíduos sólidos urbanos é essencial para que seja possível se conhecer o setor, o que permite identificar e controlar problemas associados, 
bem como realizar um planeamento estratégico no sentido de melhorar o atendimento, desenvolvendo bases que permitam responder prontamente à demanda municipal. 
É possível observar que em Teófilo Otoni, a gestão dos resíduos sólidos não se mostra articulada entre os diferentes atores do sistema. 

MÉTODO DE 
ACOMPANHAMENTO 
(INDICADOR) 

Acompanhar ano a ano, através da alimentação e monitoramento do banco de dados municipal sobre os serviços de saneamento básico, a evolução dos seguintes 
indicadores: 
- Taxa de empregados em relação à população. 
- Índice de autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de resíduos sólidos urbanos. 
- Custo unitário médio do serviço de manejo de RSU. 
- Percentual de grandes geradores que utilizam o serviço de coleta convencional de resíduos. 
- Existência de informações atualizadas sobre a geração per capita de resíduos sólidos urbanos. 
- Existência de Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos em operação. 
- Existência de mapa atualizado da rota de movimentação de resíduos sólidos urbanos. 
- Existência de mecanismos econômicos para remuneração e cobrança dos serviços prestados e incentivo econômico à reciclagem. 
- Existência de Plano de Resíduos de Construção Civil incluindo indicação de periodicidade de revisão. 
- Existência e funcionamento adequado da logística reversa para os resíduos especiais. 
- Controle do volume de Resíduos de Construção Civil (RCC) coletado pela associação de caçambeiros em relação ao volume coletado em pontos irregulares pela 
prefeitura. 
- Levantamento dos pontos de disposição irregular de resíduos de construção civil. 
- Controle da situação do lixão e da situação dos programas de recuperação do passivo ambiental configurado na área. 
- Controle do número de municípios da microrregião de Teófilo Otoni que participam da gestão associada de disposição de resíduos sólidos e de outros parâmetros de 
interesse (volume disposto no novo aterro por município, avaliação da composição gravimétrica da contribuição de cada município participante do consórcios, entre outros). 

 

METAS 

AÇÕES IMEDIATAS – 2 ANOS CURTO PRAZO - DE 3 A 6 ANOS MÉDIO PRAZO - DE 7 A 15 ANOS LONGO PRAZO - DE 16 A 30 ANOS 

Meta 1. Desenvolvimento e atualização de banco de dados para 
sistematizar informações sobre Resíduos Sólidos e viabilizar a articulação 
do setor com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 

Meta 2. Revisão e atualização do 
plano 

Meta 3. Otimização operacional das 
rotas de movimentação de RSU 

Meta 4. Autossuficiência operacional 
inequivocamente aumentada em relação 
ao período anterior.   

 

PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 
(s/o/m/a)* 

DESCRIÇÃO 
Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.4.1.28 
Ação 28: Fazer o levantamento dos locais de disposição irregular de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos, realizando 

posteriormente, o cadastramento e o mapeamento de tais locais. Os dados e informações devem ser atualizados constantemente. 
    

4.4.1.29 

Ação 29: Elaborar procedimento operacional padrão voltado ao uso do sistema de informações proposto pelo PMSB (cujo banco de dados 
deve ser alimentado anualmente pelos eixos integrantes), e usar as conclusões nos processos de tomadas de decisão e na 
alimentação do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 
dos Resíduos Sólidos (SINIR) 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 
(s/o/m/a)* 

DESCRIÇÃO 
Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.4.1.30 
Ação 30: Instituir órgão articulador do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, cuja atribuição principal será a de gerenciar o 

banco de dados do setor e monitorar a evolução dos indicadores de eficiência da gestão de resíduos e o acompanhamento da 
implantação das ações do PMSB. 

    

4.4.2.31 
Ação 31: Empreender as revisões do PMGIRS, no máximo a cada 4 (quatro) anos, com ampla participação popular visando a inclusão e/ou 

remanejamento de ações que sejam pertinentes e que ajudem a alcançar a universalização do acesso aos serviços prestados no 
âmbito da gestão integrada de resíduos sólidos. 

    

4.4.3.32 Ação 32: Licenciar e elaborar projeto de implantação do aterro sanitário.     

4.4.3.33 
Ação 33: Definir e regulamentar através de lei municipal, a quantidade e os tipos de resíduos que caracterizarão os ―grandes geradores de 

resíduos sólidos‖ em T.O. Implantar sistema de cadastro de grandes geradores, bem como daqueles sujeitos à elaboração do 
PGRS, com informações sobre quantidades geradas. 

    

4.4.3.34 
Ação 34: Realizar estudo de regionalização visando à gestão integrada e associada de resíduos sólidos na microrregião de Teófilo Otoni, 

bem como à capacitação de agentes públicos e técnicos na gestão integrada e associada. 
    

4.4.3.35 
Ação 35: Capacitar, através de treinamentos, os gestores públicos, particularmente aqueles envolvidos com a gestão do PMSB-TO, para 

utilizar o Sistema de Informações para acompanhar o desempenho do setor em todas as suas atribuições. 
    

4.4.3.36 
Ação 36: Elaborar um organograma do setor de resíduos sólidos do município, atribuindo responsabilidades a cada agente envolvido na 

gestão e na operação do setor, a fim de garantir um melhor funcionamento. 
    

4.4.4.37 
Ação 37: Analisar a possibilidade de instituição de um órgão já existente no município como órgão articulador, visando garantir a efetiva 

integração de todos os componentes do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (gestores públicos, associações, 
cooperativas, usuários, etc) 

    

4.4.4.38 Ação 38: Instituir órgão regulador do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.     

4.4.4.39 
Ação 39: Realizar anualmente o planejamento das receitas e das despesas do setor de resíduos sólidos, especificando os gastos por 

atividade. 
    

4.4.4.40 
Ação 40: Verificar a possibilidade de angariar recursos estaduais e/ou federais para investimento no setor, e/ou estabelecer parcerias 

público-privadas (PPPs) 
    

(s/o/m/a) = nº do setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação 
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Quadro 42 - Programas e ações propostos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 5 

MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

OBJETIVO 5 Regulamentar a gestão de resíduos e alcançar o pleno atendimento à legislação aplicável 

FUNDAMENTAÇÃO 
A regulamentação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos é essencial para todos os agentes envolvidos no processo cumpram as determinações 
definidas, tendo a prefeitura respaldo legal para fazer com que a gestão dos resíduos ocorra de forma adequada. O munícipio não atende a algumas especificações da 
legislação ambiental, em especial a PNRS, como a existência de lixão no município e a não diminuição gradativa de material coletado e enviado à disposição final. 

MÉTODO DE 
ACOMPANHAMENTO 
(INDICADOR) 

- Número de legislações relacionadas ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos publicadas no município. 

 

METAS 

AÇÕES IMEDIATAS – 2 ANOS CURTO PRAZO - DE 3 A 6 ANOS MÉDIO PRAZO - DE 7 A 15 ANOS LONGO PRAZO - DE 16 A 30 ANOS 

Meta 1. Tomar as medidas necessárias para garantir 
o atendimento da legislação aplicável à gestão de 
resíduos sólidos, em especial da PNRS. 

Meta 2. Criação de leis municipais 
específicas para o setor de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos. 

Meta 3. Fazer revisão periódica das 
legislações promulgadas em Teófilo 
Otoni. 

Meta 4. Garantir a regularização e 
acompanhamento contínuo das licenças e 
certificados ambientais da infraestrutura existente 
relacionadas ao sistema de resíduos sólidos 

 

PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.5.1.41 
Ação 41: Garantir o cumprimento das leis municipais que disciplinam a gestão de resíduos sólidos, particularmente a Lei Municipal nº 

5.184/03, que dispõe sobre a Criação da Coleta Seletiva e Reciclagem do Lixo no Município de Teófilo Otoni. 
    

4.5.1.42 
Ação 42: Cadastrar os grandes geradores com a finalidade de fiscalizar o cumprimento da Lei Municipal 6.330/2011 que dispõe sobre a 

organização de sistemas de coleta seletiva nos grandes geradores de resíduos sólidos do município de Teófilo Otoni e dá outras 
providências. 

    

4.5.1.43 
Ação 43: Desenvolver ações práticas que garantam o cumprimento da lei municipal nº 5.698, de 03 de dezembro de 2006, que institui o 

programa de educação e monitoria ambiental no município. 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.5.2.44 
Ação 44: Criar legislação necessária para a implementação da  logística reversa em nível municipal, versando sobre a entrega, por parte 

da população, e o recebimento, por parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como 
medicamentos vencidos, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, embalagens e outros. 

    

4.5.2.45 Ação 45: Regulamentar por lei o uso de RCC em obras públicas.     

4.5.3.46 
Ação 46: Manter controle quanto ao atendimento à legislações específicas e enviar indicadores atualizados ao gestor do banco de dados  

sobre o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
    

4.5.4.47 
Ação 47: Realizar estudos técnicos para levantamento dos processos que serão implementados e que necessitarão de licenciamento e 

certificados ambientais. 
    

4.5.4.48 

Ação 48: Solicitar, aos órgãos competentes, o licenciamento ambiental e autorizações necessárias para instalar e operar as unidades do 
sistema de resíduos sólidos em funcionamento, e em fase de projeto,  protocolando a solicitação no órgão ambiental. Elaborar um  
banco de dados com as datas de vigência de cada licença e/ou autorização, de forma a manter todas as unidades do setor, 
passíveis de causarem impactos ambientais, em condições legais de operação.  

    

(s/o/m/a) = nº do setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação 
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Quadro 43 - Programas e ações propostos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 6 

MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

OBJETIVO 6 
Estabelecer instrumentos de comunicação com a sociedade e de mobilização social, e promover ações para avaliação da percepção dos usuários e para promoção de 
educação ambiental 

FUNDAMENTAÇÃO 
Em Teófilo Otoni, é possível observar uma baixa participação popular nas tomadas de decisão no setor de resíduos; poucos espaços de comunicação e de avaliação da 
percepção dos usuários quanto ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A democratização das informações referentes aos RSU é fundamental para 
que a população possa expressar sua opinião em relação ao sistema, auxiliando no processo de gestão deste. 

MÉTODO DE 
ACOMPANHAMENTO 
(INDICADOR) 

Manter registros dos parâmetros necessários e acompanhar a evolução dos seguintes indicadores: 

- Número de eventos oficiais realizados no município, por ano, voltados à conscientização da população sobre os resíduos sólidos. 

- Existência de informações atualizadas, sistematizadas e disponibilizadas para a população. 

- Existência de canais específicos para gestão dos RSU e índice de participação da população por canal existente. 

- Índice de respostas satisfatórias à reclamações. 

 

METAS 

AÇÕES IMEDIATAS – 2 ANOS CURTO PRAZO - DE 3 A 6 ANOS MÉDIO PRAZO - DE 7 A 15 ANOS LONGO PRAZO - DE 16 A 30 ANOS 

Meta 1. Dados e informações sobre o sistema de resíduos 
sólidos sistematizados e disponibilizados à população 

Meta 2. Aumento significativo no número de eventos 
anuais no município voltados à conscientização 
acerca do correto manejo dos resíduos sólidos 

Meta 3. Índice de respostas 
satisfatórias a reclamações de 100% 

Meta 4. População instruída para a 
participação ativa na gestão dos RSU 

 

PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.6.1.49 
Ação 49: Disponibilizar anualmente o banco de dados à população, através de web sites e sites oficiais para resíduos (sugestão: Portal da 

Transparência para Resíduos). (esta atribuição pode ser dada ao Setor de Informática da Prefeitura). 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.6.1.50 
Ação 50: Promover, por meio da Secretaria de Comunicação, a realização de reuniões e seminários para o esclarecimento sobre a 

importância da consciência ambiental de cada um para a obtenção de uma cidade limpa e livre dos distúrbios causados por 
resíduos destinados de formas inadequadas. 

    

4.6.2.51 Ação 51: Apoiar e incentivar programas e campanhas de educação ambiental na educação formal (escolas)     

4.6.2.52 
Ação 52: Realizar campanhas educativas permanentes tendo em vista a sensibilização e a conscientização popular acerca da importância 

da separação, acondicionamento e disposição adequada dos resíduos, bem como sobre o princípio dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar). As Secretarias de Educação e de Comunicação devem estar envolvidas em tais campanhas 

    

4.6.3.53 
Ação 53: Realizar periodicamente pesquisas de percepção e satisfação com a população para obter feedbacks dos serviços prestados, de 

maneira a verificar os pontos passíveis de melhorias. 
    

4.6.4.54 Ação 54: Elaborar e implementar o Plano Municipal de Educação Ambiental     

4.6.4.55 
Ação 55: Garantir o cumprimento da Lei Municipal nº 5.698/2006 (institui o programa de educação e monitoria ambiental no município), 

criando programas que visem a sensibilização da população quanto ao aproveitamento de resíduos e consumo sustentável. 
    

4.6.4.56 
Ação 56: Empreender as revisões do PMGIRS, no máximo a cada 4 (quatro) anos, com ampla participação popular visando a inclusão e/ou 

remanejamento de ações que sejam pertinentes e que ajudem a alcançar a universalização do acesso aos serviços prestados no 
âmbito da gestão integrada de resíduos sólidos. 

    

(s/o/m/a) = nº do setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação 
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9. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS A SEREM ADOTADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

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

acordo com a Lei nº 11.445/07, são o conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final 

do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 

públicas. Estas atividades podem e devem ser agrupadas em função dos 

procedimentos necessários para sua execução e dos agentes que irão assumir as 

responsabilidades associadas a estes procedimentos.  

Assim, para viabilizar a Limpeza Urbana os gestores devem empreender os 

seguintes procedimentos: 

- varrição de ruas, 

- poda de árvores e capina de jardins, praças e parques urbanos; 

- limpeza de logradouros públicos, feiras-livres, próprios municipais, etc.. 

A realização desses serviços pode ser efetuada diretamente pela Prefeitura 

Municipal, com a adoção de funcionários públicos e de equipamentos, máquinas e 

veículos pertencentes à municipalidade ou por ela providenciados sob as formas da 

lei; ou pode ser contratada com empresas que atuam na área da limpeza urbana. De 

qualquer forma, por se tratar da prestação de serviços essenciais à saúde humana e 

ao equilíbrio ambiental, os termos contratuais devem ser debatidos pelas diversas 

forças sociais envolvidas e os contratos submetidos à aprovação social através de 

audiências públicas.  

Além disso, a prestação destes serviços deve ser submetida à regulação de 

uma entidade que supervisione se os serviços atendem aos padrões de qualidade, 

dispostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, representada pela Lei 

12.305/10 e pela Lei 11.445/07 e por seus respectivos decretos regulamentadores. 

Quanto aos resíduos sólidos gerados nos domicílios e estabelecimentos 

comerciais e institucionais, para viabilizar seu manejo adequado, os gestores devem 

assumir uma série de procedimentos que variarão em função das diferentes rotas a 

serem tomadas pelos resíduos. Estas, por sua vez, serão determinadas pela 
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natureza dos resíduos ou por suas características físico-químicas, que ditam sobre a 

possibilidade, ou não, de recuperação da vida útil desses resíduos.  

Quando um material é considerado pelo consumidor como ―inservível‖ ou 

como ―resíduo‖, ele ainda pode ser dotado de algum potencial para continuar sendo 

utilizado e sua recuperação pode se dar com ou sem o uso de energia elétrica, 

recursos naturais e outros insumos. Quando não há necessidade da introdução 

destes recursos e insumos, fala-se em reutilização do resíduo. Quando há 

necessidade do uso de energia elétrica, água e/ou produtos químicos para que o 

resíduo volte a servir para alguma coisa, então caracteriza-se o processo que é 

comumente denominado de ―reciclagem” do resíduo. 

A decomposição dos materiais no ambiente depende fortemente de sua 

composição físico-química, além de algumas condições do meio em que é disposto, 

como umidade, temperatura, pH, luminosidade, entre outros fatores.  

Os resíduos recicláveis ou reutilizáveis normalmente apresentam um baixo 

potencial de degradabilidade, ou seja, demoram muito terem suas moléculas 

quebradas e reintegradas à Natureza, ou ainda, demoram muito para 

―apodrecerem‖. Esta dificuldade gera inúmeros impactos ambientais quando estes 

resíduos são enviados a aterros sanitários. Assim, os esforços dos gestores devem 

se dar no sentido de desviar os resíduos de difícil biodegradabilidade da rota dos 

aterros sanitários.  

A seguir, o Quadro 44 aponta o tempo médio que alguns materiais precisam 

para sofrer sua decomposição. 

Quadro 44 - Tempo médio de decomposição de materiais segundo diversas fontes 

FONTE: 
Campanha  

Ziraldo 
Comlurb 
website 

SMA 
São Sebastião 

DMLU 
POA 

UNICEF  
website 

Material           

Casca de banana ou 
laranja 

  2 anos 2 a 12 meses     

Papel 3 a 6 meses   
de 3 meses a 
vários anos 

2 a 4 semanas 3 meses 

Papel plastificado   1 a 5 anos       

pano 6 meses a 1 ano         
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FONTE: 
Campanha  

Ziraldo 
Comlurb 
website 

SMA 
São Sebastião 

DMLU 
POA 

UNICEF  
website 

Ponta de cigarro 5 anos 10 a 20 anos 
de 3 meses a 
vários anos 

  
1 a 2 
anos 

Meias de lã   10 a 20 anos       

Chiclete 5 anos 5 anos 5 anos   5 anos 

Madeira pintada 13 anos       14 anos 

Fralda descartável         600 anos 

Nylon Mais de 3 anos       30 anos 

Sacos plásticos   30 a 40 anos       

Plástico Mais de 100 anos   Mais de 100 anos 450 anos 450 anos 

Metal Mais de 100 anos Até 50 anos 10 anos 100 anos   

Couro   Até 50 anos       

Borracha 
Tempo 
indeterminado 

        

Alumínio   
80 a 100 
anos 

Mais de 1000 
anos 

200 a 500 anos 
200 a 500 
anos 

Vidro 1 milhão de anos Indefinido 
Mais de 10 mil 
anos 

Indeterminado 4 mil anos 

Garrafas plásticas   Indefinido       

Longa vida     100 anos     

Palito de fósforo     6 meses     

 Fonte: Ministério das Cidades, 2014. 

Ocorre também nos domicílios a geração de resíduos que não são passíveis 

de reutilização ou de reciclagem, ou seja, são de fato ―inservíveis‖. Estes são os 

chamados rejeitos.  

Os resíduos passíveis de serem reutilizados ou reciclados devem seguir rotas 

diferentes da rota dos rejeitos. 

Ainda, dentre os resíduos passíveis de serem reciclados há os orgânicos e os 

inorgânicos. Estas duas variedades também devem seguir rotas diferentes para 

serem, de alguma forma, recuperados para a utilização das pessoas.    
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Os resíduos domiciliares inservíveis devem ser coletados pela chamada 

―coleta regular ou convencional‖ e seguir para uma disposição final ambientalmente 

adequada. 

Os resíduos inorgânicos passíveis de serem reutilizados ou reciclados - papel, 

papelão, plásticos, metais, vidros - apresentados puros ou misturados, devem ser 

recolhidos pela ―coleta seletiva‖ e seguir para serem triados e reinseridos na cadeia 

produtiva ou re-disponibilizados para o uso das pessoas. 

Os resíduos orgânicos não contaminados, portanto recicláveis, devem ser 

recolhidos pela chamada ―coleta diferenciada‖ e ser submetidos a tratamentos que 

os transformarão em subprodutos ou ―compostos‖ para serem utilizados, 

basicamente, como fertilizantes de culturas vegetais. 

Assim, o gestor público deve viabilizar a configuração de cada uma dessas 

diferentes rotas com equipamentos e instalações específicos, organizados de tal 

forma que tenham sustentabilidade ambiental e econômica, em regime de eficiência.  

O organograma apresentado na Figura 46 ilustra as diversas rotas a serem 

tomadas pelos diferentes tipos de resíduos domiciliares gerados pela população. 
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Figura 46 - Organograma dos processos principais da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos 

 

Fonte: Elaborado por SHS (2014) 
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Para que os processos principais da gestão integrada de resíduos conforme 

indicados no organograma, sejam empreendidos de forma eficiente e integrada, o 

gestor público precisa se ater à diversos processos complementares que são de 

fundamental importância. Assim, para obter resultados na Redução da geração de 

resíduos, o prestador ou prestadores de serviços devem agir fortemente na 

conscientização dos cidadãos quanto ao consumo consciente de produtos e na 

prevenção dos desperdícios. E depois de adquirido o produto que deverá gerar o 

resíduo, o consumidor pode agir no sentido de desviar o resíduo da rota da 

disposição final se encontrar maneira de reutilizá-lo. Estas questões devem ser 

abordadas pelo gestor público através de campanhas educativas e 

conscientizadoras. 

Para que o processo de Segregação de Origem, ou seja, da separação do 

resíduo em função da diferente rota que ele deverá tomar, seja bem sucedido, o 

gestores públicos devem também tomar algumas atitudes. Por que este processo se 

dá dentro da casa das pessoas, o gestor público deve buscar instruí-las sobre os 

tipos de recipientes a serem usados para cada tipo de resíduo a ser descartado. 

Desta atitude das pessoas quanto ao uso de recipientes apropriados para 

acondicionar os resíduos e disponibilizá-los, para as coletas, na frente de suas 

casas, depende fortemente a situação de limpeza e salubridade das vias públicas.  

Assim, cada um dos tipos de resíduos domiciliares definidos pelos gestores 

para receberem destinações ou ―rotas‖ diferentes, devem ser acondicionados em 

recipientes apropriados e disponibilizados na via pública de forma também 

adequada, para serem recolhidos pelas coletas: convencional (resíduos inservíveis 

ou rejeitos), seletiva (resíduos recicláveis secos) ou diferenciada (resíduos orgânicos 

ou recicláveis úmidos). 

Sugere-se fortemente que estas coletas sejam realizadas em horários 

diferentes, por equipes dotadas de veículos específicos, que os destinará a locais 

apropriados para o seu tratamento (resíduos úmidos ou orgânicos não 

contaminados), sua recuperação (resíduos secos, recicláveis ou reutilizáveis) ou sua 

disposição final (rejeitos). 

A seguir os procedimentos supracitados serão descritos com mais detalhes. 
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9.1. Coletas Convencional e Seletiva 

9.1.1. Pontos de entrega voluntária (PEV) 

A utilização de postos de entrega voluntária implica em uma maior 

participação da população, pois a própria população que deposita seus materiais 

recicláveis em pontos predeterminados pela administração pública, onde são 

acumulados para remoção posterior. Portanto o sucesso da coleta seletiva voluntária 

está diretamente associado aos investimentos em educação e conscientização 

ambiental, devendo assim ser feito uma análise criteriosa para se ter certeza de que 

vale a pena investir numa coleta seletiva voluntária, (Cempre, 2014). 

De acordo com o guia de implantação da coleta seletiva para prefeituras 

(SMA, 2007), os PEVs normalmente são formados por conjuntos de recipientes 

plásticos ou metálicos, como latões de 200 litros e contêineres, ou de alvenaria, 

formando pequenas caixas ou baias, onde os materiais são depositados. Esses 

recipientes são identificados por cores, seguindo as normas internacionais, e devem 

ser protegidos das chuvas e demais intempéries por uma pequena cobertura. Os 

PEVs, preferencialmente, devem ser instalados em lugares protegidos, de fácil 

acesso e visualização, frequentados por grande número de pessoas, como postos 

de gasolina, escolas, hospitais, supermercados, terminais de transporte coletivo, 

conjuntos habitacionais e outros. 

Para facilitar a população o relacionamento dos contêineres com seu 

conteúdo, uma boa opção tem sido a utilização de recipientes construídos com telas 

metálicas que possibilitam a visualização de seu conteúdo, além de inibir a 

deposição equivocada dos resíduos.  

Uma das vantagens seria a economia na coleta e também na separação dos 

materiais. Já como desvantagem, seria a possibilidade de depredação das 

instalações por vandalismo, e a população teria que se empenhar muito mais para 

levar seus materiais recicláveis  até os pontos predeterminados, podendo resultar 

num percentual menor de participação da população se comparado com a coleta 

porta-a-porta. 

A fim de viabilizar e incentivar a participação da população na coleta seletiva 

pode ser instalado pontos de entrega voluntária de recicláveis. Duas sugestões do 
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Manual GIRS para a viabilização da instalação dos pontos são parcerias com 

empresas, através de disponibilização publicitária nos pontos e com indústrias 

recicladoras que custeariam toda a implantação de PEVs. 

A Resolução CONAMA nº 275 de 2001 estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, na coleta seletiva (     ). 

     Figura 47 - Código de cores da coleta seletiva. 

 

Fonte: IBAM (2001) 

Além das cores, alguns símbolos são comumente utilizados para caracterizar 

os diferentes materiais, a saber: 

Figura 48 - Simbologia para identificação de materiais recicláveis 

 

Fonte: Cempre (2014) 

Para quantidades maiores de resíduos recicláveis, podem ser utilizados 

contêineres de plástico equipados com tampa, rodas e recipiente que são fabricados 
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em polietileno de alta densidade (PEAD) e contém materiais recicláveis e aditivos 

que protegem contra a ação de raios ultravioleta. Esses coletores são utilizados para 

resíduos domiciliares urbanos e públicos, sendo muito indicados para edifícios. Na 

limpeza pública podem ser transportados pelos trabalhadores, e para 

acondicionamento de grandes geradores devem ter cores distintas. Existem no 

Brasil para volumes de 120, 240 e 360 litros – com duas rodas, e de 760 e 1.100 

litros que possuem quatro rodas. 

Ainda, podem ser utilizados contêineres de metal que possuem quatro 

rodinhas e podem ter volume entre 750 e 1500 litros. Esses recipientes devem ser 

coletados por caminhões basculantes.  

Para os grandes geradores de resíduos recicláveis (normalmente, 

comerciantes) é necessária a padronização dos recipientes para acondicionamento 

dos resíduos na via pública ou em espaços coletivos, como apresentado no Manual 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Devem ser utilizados contêineres com 

cores pré-estabelecidas para cada tipo de resíduo e que serão manejados por 

sistema de polinguindastes ou por roll-on, roll-off (estes serão detalhados ao longo 

deste item). 

Estes recipientes devem ser metálicos, com volume de 3 a 30m3, e podem 

ser equipados com dispositivos elétricos para compactação. A Figura 49 mostra um 

exemplo desses contêineres 

Figura 49 - Contêineres para atender demanda de resíduos comerciais 

 

Fonte: http://www.divercidades.com/noticias/reforco-na-limpeza-publica 
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9.1.2. Coleta seletiva porta-a-porta 

De acordo com (Cempre, 2014), a coleta porta-a-porta é semelhante ao 

procedimento clássico de coleta convencional, porém com algumas variações que 

caracterizam a coleta seletiva. Na coleta seletiva deve-se dar preferência aos 

veículos não compactadores que não misturam os materiais e facilitam a operação 

de triagem. Como os materiais recicláveis possuem peso específico reduzido, 

recomenda-se que os veículos coletores sejam equipados com sobreguardas altas 

ou fechados com tela formando uma ―gaiola‖. Dessa forma, pode-se aumentar 

significativamente a capacidade de carga e evitar os inconvenientes do 

espalhamento de materiais leves durante o deslocamento. 

Quando equipes de catadores atuam nessa etapa utilizando-se de carrinhos 

de pequeno porte ou de sacolas, é necessário avaliar as distâncias percorridas, pois 

se forem grandes estas distâncias, será necessário a implantação de postos 

intermediários de entrega, onde os recicláveis serão concentrados (SMA, 2007). 

Quanto à frequência e horários, seguindo o guia de implantação da coleta 

seletiva para prefeituras (SMA, 2007), a coleta seletiva na maioria das cidades é 

realizada no período diurno, porém não existe justificativa técnica para isso, pois a 

ação dos catadores pode ocorrer tanto a noite como durante o dia. Em qualquer uma 

das hipóteses, é recomendável que o veículo da coleta seletiva anteceda o da coleta 

regular, nos dias em que houver coincidência dos serviços, pois assim resíduos 

recicláveis não correm o risco de serem coletados pela coleta regular ou 

convencional. 

De acordo com (SMA, 2007), em relação à frequência, a coleta seletiva pode 

ser realizada semanalmente, dado que os resíduos recicláveis por serem limpos e 

secos não apresentam problemas como mau cheiro, podendo assim serem 

armazenados por mais tempo no interior das residências. Nas cidades onde 

predominam edifícios de apartamentos, recomenda-se que sejam realizadas coletas 

internas mais frequentes para que o acúmulo de volumes não se torne um problema.  

O Manual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Ministério das 

Cidades indica que o recipiente para acondicionamento adequado de resíduos 

domiciliares a ser disposto nas vias públicas deve:  
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- Ter peso máximo de 30 kg, com a carga para coleta manual;  

- Possuir dispositivos que facilitem a locomoção;  

- Ser hermético;  

- Não permitir o contato com perfurocortantes;  

- Ter preço acessível;  

- Permitir um transporte sem muitos ruídos.  

É recomendado que sejam recipientes sem retorno, pois esta condição 

aumenta a produtividade da coleta. Assim, os sacos plásticos são muito indicados 

quando a coleta for manual, sendo facilmente fechados, com locomoção silenciosa e 

sem retorno. 

Os sacos plásticos a serem utilizados no acondicionamento do lixo domiciliar 

devem seguir as características estabelecidas pela norma técnica NBR 9191/2002, 

da ABNT. 

9.1.3. Coleta convencional  

Já para a coleta de rejeitos, por conta das características climáticas do 

município, o prazo entre a geração do resíduo domiciliar e sua disposição não deve 

ser maior que 1 semana, o que evita mau cheiro excessivo e proliferação de vetores. 

A frequência mínima de coleta para um país de clima quente é de três vezes por 

semana. 

Para redução significativa dos custos e otimização da frota a coleta deve ser 

realizada em dois turnos. 

Dessa forma tem-se, normalmente: 

Quadro 45 - Turno da coleta regular 

Dias de coleta Primeiro turno Segundo turno 

Segundas, quartas e sextas ¼ dos itinerários ¼ dos itinerários 

Terças, quintas e sábados ¼ dos itinerários ¼ dos itinerários 

Fonte: Manual GIRS (2001) 

O número de itinerários de coleta deve ser dividido pelos 4 possíveis períodos 

dos turnos, obtendo-se o número de veículos que a frota deverá conter. Por 
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exemplo: para 20 itinerários, estima-se 20/4 = 5 veículos de coleta. E deve ser 

incluída uma reserva de 10% da frota.  

Os turnos podem ser de meio dia (12 horas) cada um, com uma carga de 

trabalho de 8 horas por turno. Isso permite que reparos e manutenção dos veículos 

sejam realizados nas demais horas do turno. 

No que diz respeito aos recursos humanos para a coleta convencional, no 

Brasil, a tendência é adotar grupos de trabalho (guarnições) por veículo de coleta, 

com de 3 a 4 trabalhadores, sendo o mais indicado 3 trabalhadores na coleta e 1 

motorista. 

Para que a coleta seja equilibrada em quantidade de trabalho, cada guarnição 

deve ser alocada para roteiros que exijam um mesmo esforço físico. Áreas com 

muito lixo e pequena extensão se equivalem a áreas com pouco lixo e grande 

extensão, sendo considerado o seguinte conceito físico:  

Trabalho = Força x Deslocamento.  

É importante considerar as características físicas individuais dos 

componentes das guarnições, para que se busque um equilíbrio. 

O veículo para a coleta convencional, de acordo com o Manual GIRS, deve: 

 Não permitir que lixo e/ou chorume sejam derramados nas vias públicas;  

 Ter uma taxa de compactação de no mínimo 3:1, sendo que o volume 

dos resíduos será reduzido a um terço (1/3) após a compactação;  

 Apresentar uma altura máxima de 1,20 m do solo ao patamar de 

carregamento do veículo;  

 Permitir que dois recipientes sejam esvaziados simultaneamente, sem 

atraso na coleta; 

 Preferencialmente ter o local de carregamento na traseira do veículo; 

 Ter local seguro e adequado para transporte dos trabalhadores; 

 Conseguir descarregar em no máximo 3 minutos, no local de destino; 

 Poder carregar no mínimo 1,5 m3 no vestíbulo (compartimento de carga); 

 Ser manobrável e com tração suficiente para a topografia local; 

 Permitir a descarga (basculamento) de contêineres de vários tipos; 
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 Não sobrecarregar o chassi do caminhão, distribuindo os resíduos 

uniformemente; 

 Ter capacidade suficiente para o menor número de viagens possível.  

Para a escolha do tipo de veículo para a coleta é necessário que se analise o 

custo benefício das opções, através do atendimento do maior número de condições 

listadas acima e da adequação à realidade do município. 

Algumas opções de viaturas são expostas a seguir: 

 Baú ou ―Prefeitura‖: é um coletor sem compactação, com capacidade de 

caçamba entre 4 e 12 m3. O chassi pode transportar de 7 a 12 toneladas 

de peso bruto total (PBT), que é calculado pela soma dos pesos do 

chassi, da caçamba e da carga. A caçamba é basculada hidraulicamente 

para vazar a carga de resíduos. Apesar de demandar menor 

investimento, exige maior esforço dos trabalhadores para que os 

recipientes sejam erguidos a mais de 2 metros de altura da caçamba. 

 Coletores compactadores: é um modelo de compactador que pode 

suportar um volume de 6,10, 12, 15 ou 19 m3. O basculamento pode ser 

por dispositivo hidráulico e ser independente dos contêineres plásticos 

padronizados, sendo que o chassi pode admitir uma carga de 9, 12, 14, 

16 e 23 toneladas. São indicados para a coleta domiciliar e podem 

transitar por terrenos irregulares. 

 Poliguindastes duplos para caixas estacionárias de 5 m3: possui grande 

capacidade de transporte, levando duas caixas estacionárias cheias ou, 

se necessário, várias caixas compactadoras de 10 a 30 m3 de lixo solto. 

Na coleta convencional o planejamento de roteiros deve ser progressivo. As 

coletas devem ter início na área mais distante do local de disposição final e deve ir 

se aproximando dela ao longo do dia, o que diminui as distâncias percorridas e o 

tempo despendido. 

Para dimensionar os roteiros da coleta regular é preciso ter conhecimento de 

quanto de resíduo é produzido por cada tipo de gerador: domicílios, 

estabelecimentos públicos, pequenos estabelecimentos comerciais ou industriais, 

etc. A obtenção desses números se dá pelo levantamento dos geradores em bairros 
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de classe econômica alta, média e baixa. A partir dos dados de projeção 

populacional calcula-se qual a quantidade média de resíduos gerada por um 

habitante por dia. 

Caso não seja possível a pesagem dos resíduos pela não disponibilidade de 

balanças da Prefeitura, pode-se utilizar para o redimensionamento de roteiros de 

coleta o método de ―cubagem‖, que de maneira simplificada calcula a massa através 

dos volumes. 

Para realização do cálculo utiliza-se um recipiente padrão (uma caçamba) de 

capacidade volumétrica conhecida e transferem-se os resíduos recolhidos nos 

pontos de amostragem. O conteúdo da caçamba deve ser passado para o caminhão 

coletor e devem ser contadas quantas vezes são necessárias para transferir o lixo 

produzido por uma quadra. Em suma, o método é a realização de cubagens por 

quadra, que devem ser realizadas em dias de grande geração (como segundas ou 

terças-feiras). Em um mapa com as quadras, deve ser identificado o número de 

cubagens realizadas (Figura 50) e realizar a soma do número de caçambas por 

quadra, seguindo a ordem estabelecida no roteiro, até que a carga do veículo esteja 

completa em cada viagem de cada turno. Com isso, é possível determinar quantas 

caçambas por cada viagem, e quantas viagens as guarnições deverão fazer por 

turno. 

No traçado das rotas dos veículos coletores devem ser evitados trechos em 

que não haja coleta e realizar a recolha de cima para baixo em áreas íngremes, 

economizando energia e esforço dos trabalhadores. É recomendado que sejam 

testados diferentes roteiros e que os tempos sejam comparados, para buscar maior 

eficácia na coleta. 
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Figura 50 - Método de Cubagem. 

 

Fonte: Manual GIRS. 

O traçado de roteiro deve atender a condições como: sentido do tráfego, 

evitar manobras à esquerda em vias de sentido duplo, passar duas vezes por um 

mesmo trecho, evitar áreas improdutivas. Um método muito utilizado para definição 

de itinerários é conhecido como ―heurístico‖, que inclui as condições de tráfego e de 

topografia. Na Figura 51 é apresentado um percurso traçado com esse método. 

Figura 51 - Método heurístico de traçado de itinerários de coleta 

 

Fonte: Manual GIRS 

Com o tempo, os roteiros precisam ser atualizados e redimensionados para 

acompanhar o crescimento do município. O método de redimensionamento segue as 

seguintes etapas: 

 Divisão do município em subáreas; 

 Caracterização de cada roteiro e análise das informações; 
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 Redimensionar os roteiros buscando a exclusão das horas extras de trabalho; 

 Recalcular a massa recolhida por viagem e a geração de resíduos em cada 

área; 

 Identificar quais são os trechos para redimensionamento e os dividir em 

subáreas com densidades demográficas semelhantes para recalcular os 

veículos necessários. 

9.2. Processo de Triagem e Reinserção de Resíduos  

O processo de Triagem de resíduos reutilizáveis ou recicláveis deve dispor de 

um galpão amplo, capaz de receber o volume de resíduos recicláveis gerado pela 

população. O galpão deve ser coberto e pavimentado, dotado de ventilação e 

luminosidade confortáveis para receber o trabalho de dezenas de pessoas todos os 

dias. Deve dispor do sistema público de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, assim como de dispositivos de drenagem de águas de chuvas.  

Os prestadores de serviço devem ainda dispor de materiais e equipamentos 

que viabilizem a triagem dos resíduos, que chegam à central de triagem misturados, 

tais como bancadas ou esteiras e de recipientes ou baias para acondicionar ou 

armazenar os diferentes tipos de resíduos recicláveis e/ou reutilizáveis. Os triadores 

de resíduos devem, necessariamente, trabalhar com os devidos EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual). É recomendável que os galpões sejam 

dotados de áreas para o armazenamento de materiais triados que não tiveram saída 

imediata para o mercado, de forma a possibilitar a negociação dos mesmos pelos 

interessados em sua venda.  

Deve haver espaço suficiente para abrigar equipamentos e operacionalizar 

processos como o enfardamento de papéis e papelões, a prensa de metais e/ou a 

extrusão de materiais plásticos. 

É importante que a central de triagem tenha um escritório dotado de 

equipamentos (computador, telefone, balança, mesas, cadeiras, estantes, etc), que 

auxiliem na gestão administrativa.  

A Cartilha de Limpeza Urbana do IBAM aborda que a necessidade de 

implantação de uma central de triagem deve ser verificada a partir de: 
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 Ao menos três tipos de materiais recicláveis devem possuir mercado 

consumidor; 

 O serviço de coleta deve ser eficaz e regular; 

 Existência de área disponível e que abrigue a área para recebimento do 

material, área para triagem, área para processamento e área para 

armazenamento de materiais triados. 

 Pode-se optar por ter em terreno contíguo, instalações para o 

tratamento/reciclagem  de resíduos orgânicos ou usina de 

compostagem; 

 Pode ser interessante instalar nas imediações da central de triagem um 

aterro para rejeitos. Este deve ser devidamente licenciado e operado 

segundo as normas dos aterros sanitários; 

 Disponibilidade  de recursos financeiros da Prefeitura ou privados; 

 Embasamento tecnológico e funcionários capacitados para implantação, 

operação e manutenção da central e da usina. 

Os seguintes procedimentos devem ser adotados: 

 Análise quantitativa e qualitativa dos resíduos recolhidos; 

 Análise de mercado para venda dos produtos recuperados e do 

composto orgânico, bem como levantamento estimativo sobre as 

quantidades a serem produzidas de cada material; 

 Identificação de catadores, dos os produtos e quantidades por eles 

recolhidos e como são vendidos; 

 Selecionar a área de instalação, considerando que deve suportar todas 

as instalações mencionadas, estar próxima aos centros consumidores, 

ser de fácil acesso e possuir infraestrutura de saneamento básico; 

 Seleção da tecnologia mais adequada (quanto maior a mecanização e 

automatização maiores os investimentos necessários). No Brasil, é 

indicada a separação manual sempre que possível, a fim de gerar 

empregos; 
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 Análise dos custos de instalação e operação e do investimento 

necessário; 

 Decisão de viabilidade econômica, a partir de: análise da produção 

estimada e dos preços dos produtos; dos custos com mão-de-obra, 

energia, combustível, transporte, equipamentos, manutenção e com a 

operação dos processos a serem ali empreendidos. 

9.3. Locais de Transbordo 

Devido à instalação de aterros sanitários em áreas distantes dos centros de 

coleta, alguns municípios optam pela implantação de estações intermediárias, 

chamadas de estações de transferência e transbordo. Elas são construídas quando 

a distância entre o centro de coleta e o aterro (destino final) é maior que 25km, ou 

então, em casos de tráfego rodoviário muito intenso, visando otimizar o processo de 

coleta.  

Para implantar uma estação de transferência devem ser identificados, por 

meio de estudo de viabilidade, os benefícios econômicos e de qualidade para o 

sistema. 

Essas centrais podem ser: com transbordo direto, com armazenamento, com 

compactação e sem compactação. 

O Manual de GIRS discorre que os veículos que realizam o transporte do 

transbordo ao aterro devem ser maiores que os da coleta porta a porta de forma a 

transportar uma carga, no mínimo, três vezes maior que a carga do veículo coletor, 

podendo utilizar caixas roll-on/roll-off, intercambiáveis, por meio de veículos com 

carretas ou guindastes. As carretas devem ser cobertas com tela ou lona plástica 

para evitar que o vento derrube resíduos nas vias. 

9.4. Disposição Final em Aterro Sanitário  

De acordo com o Manual GIRS, um aterro sanitário deve conter: 

 Unidades operacionais; 

 Células para resíduos domiciliares; 

 Células para resíduos de serviço de saúde, caso seja necessário. 

 Impermeabilização de fundo; 
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 Impermeabilização superior (opcional); 

 Sistema de coleta e tratamento de chorume; 

 Sistema de coleta e queima de biogás (Pode também ser beneficiado); 

 Sistema para drenagem e afastamento de águas pluviais; 

 Sistemas de monitoramento ambiental, geotécnico e topográfico; 

 Local para estocagem de materiais; 

 Unidades de apoio; 

 Cerca e barreira vegetal; 

 Vias de acesso e para serviços internos; 

 Sistema de controle dos resíduos; 

 Balança para os veículos; 

 Prédio administrativo; 

 Guarita para fiscalização de entrada; 

 Oficina e borracharia. 

9.5. Resíduos Sólidos Urbanos 

Em Teófilo Otoni, o manejo de resíduos domiciliares tem se limitado à coleta 

regular ou convencional de resíduos sólidos, na sede municipal e nas parcelas mais 

urbanizadas dos distritos e principais localidades rurais e à destinação do material 

coletado ao lixão municipal. De uma maneira geral, não há procedimentos 

sistematizados para a separação entre resíduos que ainda têm algum valor de uso 

agregado daqueles que são, de fato, inservíveis ou, como definido anteriormente, 

rejeitos. 

A coleta convencional e o transporte dos resíduos até o lixão tem sido 

realizados pela empresa HS – Prestação de Serviços.  

Apesar de solicitado, não foi fornecida para a equipe de elaboração do 

presente PMSB uma cópia do contrato entre a prefeitura Municipal e a empresa, de 

forma que não há registros sobre os valores pagos pela administração pública à 

empresa ou sobre as atribuições contartuais da mesma. 

Os procedimentos que apresentam alguma sistematização praticados 

atualmente pelos gestores de resíduos em Teófilo Otoni limitam-se, praticamente, a 
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coletar porta-a-porta, nos domicílios da área urbana e dos distritos, os resíduos 

inservíveis misturados com os resíduos recicláveis e a efetuar sua disposição final 

em um local ―distante‖ da população e destituído dos cuidados ambientais exigidos 

por lei. Este local é comumente denominado de ―lixão‖. 

Assim, Teófilo Otoni precisa redimensionar e reestruturar sua gestão de 

resíduos sólidos em todos os níveis, pelo menos para os tipos de resíduos cuja 

responsabilidade seja concentrada no administrador público, que são os resíduos 

domiciliares, comerciais e institucionais, além de apresentar algum tipo de controle 

sobre os resíduos de serviço de saúde produzidos em  estabelecimentos públicos e 

resíduos da construção civil gerados por empreendimentos públicos.  

Quanto à coleta de disposição final de rejeitos, considerou-se neste plano que 

um modelo interessante a ser assumido por Teófilo Otoni seria a contratação de 

uma empresa para realizar os serviços de  coleta e o transporte para o local de 

disposição final, seria o modelo conhecido como ―contrato de produtividade‖. 

Nesse modelo, a prefeitura realizaria o pagamento ou a medição por preço 

mensal global fixo, tendo em vista que a qualidade e eficácia dos serviços prestados 

seriam determinadas através de uma situação objetiva e de simples constatação, 

como a situação de se ter todos os dias do mês, uma ―cidade limpa‖, por exemplo. 

Neste modelo as quantidades aterradas ou frequências de coleta não seriam mais 

os parâmetros para a efetivação das medições ao prestador de serviços. A prefeitura 

pagaria um preço fixo mensal pela prestação do serviço de se manter a cidade 

limpa, e não um valor pela quantidade de resíduos transportados e entregues a um 

aterro, como é o caso da maioria das cidades brasileiras. Dessa maneira, seria do 

interesse da empresa prestadora dos serviços a redução na quantidade de resíduos 

dispostos no aterro, pois o pagamento a receber é seria mesmo para pequenas ou 

grandes quantidades. Desta forma a empresa teria maior interesse em incentivar 

programas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos. Este arranjo também seria 

vantajoso ao aterro, já que propiciaria um incremento de sua vida útil. 

Nos contratos por produtividade, o objeto da fiscalização passa a ser o asseio 

dos bairros da cidade e das localidades da zona rural abrangidas pelo contrato (que, 

de acordo com a PNRS deve ser o município como um todo). Caso seja indicado 
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pela equipe de fiscalização da prefeitura que o serviço não foi executado por 

completo dentro da abrangência espacial previamente assumida, o valor mensal a 

ser repassado à empresa contratada seria diminuído proporcionalmente e 

progressivamente a cada reincidência.   

No modelo por produtividade, a equipe e os equipamentos (EPI’s, uniformes, 

maquinários e veículos) devem ser fornecidos pela contratada, sendo dela também a 

responsabilidade pelos procedimentos de manutenção, devendo manter 

equipamentos em excelente estado de funcionamento e  pessoal, em número 

compatível com a exigências legais e à segurança do trabalhador, sempre 

devidamente qualificado e treinado para bem exercer a suas funções. O contrato 

seria o instrumento de garantia das responsabilidades, atribuições e competências.  

Neste modelo não caberia à prefeitura estimar a forma como os 

equipamentos e as equipes serão alocados para a realização dos serviços de 

limpeza pública e manejo de resíduos. Essa responsabilidade seria da contratada, 

assim como outras atribuições previstas em contrato. À prefeitura ficaria a 

responsabilidade de fiscalizar se os serviços estão sendo realizados com qualidade 

e eficácia, conforme o documento celebrado. 

Esta gestão para o município de Teófilo Otoni pode ser negociada através de 

parceria público-privada (PPP), que tem sido indicada, segundo a Associação 

Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana (ABLP), como a melhor 

solução para os municípios brasileiros se adequarem às exigências da nova política 

nacional de resíduos sólidos. 

Apesar de não fazer parte do escopo da prefeitura de Teófilo Otoni 

operacionalizar o manejo de resíduos oriundos de serviços de saúde que não 

estejam sob a responsabilidade do governo municipal, apresentam-se na sequência 

os procedimentos operacionais e especificações mínimas que devem ser adotados 

na prestação destes serviços.  

9.6. Resíduos de Serviços de Saúde 

A gestão adequada dos resíduos de serviço de saúde segue as etapas 

apresentadas na figura abaixo: 
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Figura 52 - Etapas da gestão dos Resíduos de Serviço de Saúde. 

 

Fonte: Schalch (2012) 

Os resíduos gerados por hospitais e outras unidades de saúde, de acordo 

com o Guia PNRS, demandam condições especiais e apresentam-se como ideais os 

seguintes procedimentos: 

 O acondicionamento do lixo, no momento de sua geração, em recipiente 

metálico ou de plástico rígido, padronizado, guarnecido por saco plástico 

de cor branca leitosa e que atenda as demais especificações da NBR-

9191 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

 O transporte interno dos resíduos acondicionados deverá ser feito por 

meios manuais ou mecânicos, obedecidos os requisitos de segurança de 

forma a não proporcionar o rompimento do acondicionamento e 

evitando-se o trânsito por locais de maior potencial de risco; 

 A colocação, por funcionário treinado do próprio estabelecimento, dos 

sacos plásticos contendo os resíduos dentro de contêineres providos de 

tampa, em local na área externa, adequadamente protegido e de fácil 

acesso ao pessoal da coleta; 
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 A remoção e transporte do lixo acondicionado nos sacos plásticos em 

veículo coletor específico, fechado e sem compactação, até o local de 

disposição final; 

 A queima do lixo em incinerador adequadamente projetado, a alta 

temperatura e o respeito à legislação ambiental no que se refere à 

liberação dos gases da combustão para a atmosfera. 

Algumas atitudes mínimas são: 

  No interior das unidades de trato de saúde, acondicionar os resíduos 

em recipientes metálicos ou de plástico rígido guarnecidos com sacos 

plásticos resistentes e bem fechados; 

 Transferir os sacos plásticos com lixo para tambores de 200 litros (por 

exemplo), providos de tampa fixa por presilhas e alças, a serem 

colocados na área externa para a coleta; 

 Providenciar nos tambores a inscrição “LIXO HOSPITALAR”, para que 

não sejam utilizados para outros fins; 

 Fornecer luvas ao pessoal da coleta; 

 Transportar o lixo até o destino final dentro dos próprios tambores, o que 

permite a utilização de veículo não específico para esta atividade; 

 Dispor de recipientes de reserva para troca pelo recipiente cheio por 

ocasião da coleta, procedimento similar ao adotado na comercialização 

de gás de botijões; 

 Dispor os resíduos em aterro sanitário devidamente licenciado para 

receber este tipo de resíduo. 

É importante ressaltar que para manuseio dos resíduos infectantes é 

obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPI): avental e luvas 

plásticas, botas de PVC ou sapatos fechados, óculos e máscara. 

Os locais para transbordo desses resíduos devem possuir cantos 

arredondados para possibilitar uma lavagem mais eficiente do piso e das paredes. 
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9.7. Limpeza de vias e logradouros públicos 

9.7.1. Varrição Manual  

Para realizar análise e atualização do sistema de varrição manual do 

município o primeiro passo é conhecer como funciona o plano atual de varrição. É 

preciso identificar quais roteiros são executadas, as extensões em metros lineares 

de sarjeta e passeio e as guarnições responsáveis. 

A avaliação da qualidade do serviço prestado é muito dependente do 

julgamento dos responsáveis pela limpeza urbana, que se baseiam nas reclamações 

e sugestões recebidas da população. Algumas ações como pesquisa de opinião, 

matérias de meios de comunicação e análise de reclamações recebidas podem 

tornar o processo mais dinâmico e eficiente. Também deve ser estabelecida a 

frequência mínima de varrição para manter a qualidade estabelecida para o serviço. 

A produtividade do serviço de varrição é medida por meio da medição 

referente a quantos metros de sarjeta e passeios podem ser varridos por um 

trabalhador em cada turno. O índice é utilizado para replanejamento de roteiros e 

determinado por meio de trabalhadores com rendimento médio, identificando quanto 

é possível varrer em cada tipo de logradouro em um período aproximado de 15 dias. 

São utilizadas as médias e descartados os números inconsistentes.  

Um elemento de comparação da qualidade do serviço é o registro de imagens 

dos logradouros, que devem permanecer limpos e que são prioridade na opinião da 

população e dos visitantes quanto à limpeza da cidade.  

Para traçar um novo plano de varrição, as informações citadas anteriormente 

serão utilizadas e após sua implementação deve ser avaliado o novo estado de 

limpeza e a opinião da população, e realizar alterações que sejam consideradas 

necessárias. 

O Manual GIRS, que discorre sobre o assunto, também recomenda a 

alocação de 1 trabalhador por itinerário e no máximo 3 por roteiro. Sendo que 1 

trabalhador varre em média 2 km em cada turno, e tem as seguintes atribuições: 

 Recolher lixo domiciliar espalhado na rua (não acondicionado); 

 Efetuar a varrição do passeio e da sarjeta no roteiro determinado; 

 Esvaziar as caixas coletoras de papéis (papeleiras); 
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 Arrancar o mato da sarjeta e ao redor das árvores e postes (uma vez cada 15 

dias); 

 Limpar os ralos do roteiro. 

O transporte dos resíduos recolhidos pode ser feito em carrinhos revestidos 

internamente com sacos plásticos ou em contêineres intercambiáveis e carrinhos de 

mão, quando necessário. A partir disso, os caminhões coletores compactadores 

podem remover os sacos plásticos e receberem a descarga dos contêineres. 

9.7.2. Varrição Mecanizada 

Esse tipo de varrição é realizada em vias pavimentadas, por equipamento 

específico, em conjunto com trabalhadores que removem resíduos volumosos e 

obstáculos que possam atrapalhar o equipamento. Segundo descrito no Plano de 

Divinópolis, a equipe de limpeza deve conter, no mínimo, um operador para a 

varredeira mecânica e um coletor. 

O Manual GIRS ressalta que equipamentos de grande porte só podem varrer 

sarjetas e devem ser aplicados em locais de alto fluxo de veículos e baixa presença 

de pedestres. Apresenta, ainda, alguns modelos de varredeiras: 

 Minivarredeira: equipamento moderno autopropelido, que possui duas 

vassoras frontais, realiza aspiração e utiliza aspersores para minimizar a 

poeira gerada. 

 Varredeira mecânica: é utilizado em vias de alta velocidade, resguardando os 

varredores de riscos de atropelamento. Possui três vassouras, sendo uma 

central e duas frontais, autopropelido e sem aspiração, com recipiente de 2,3 

m3 e dotado de aspersores para poeira. 

 Varredeira mecânica sobre chassi: é autopropelido, possui uma capacidade 

maior que os anteriores – 6 m3, o processo de aspiração ocorre por meio de 

ventoinha e motor auxiliar, sendo que as duas vassouras trabalham com 

motor hidráulico e ficam localizadas na lateral e no centro da máquina. Para 

controlar a poeira, o equipamento possui aspersores, além de ser suportado 

por um chassi com capacidade para 14 toneladas de PBT. 

 Varredeira mecânica de grande porte: também autopropelida, com duas 

vassouras laterais e uma central, com aspiração e aspersão. O recipiente tem 
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capacidade para 2,5 m3 de resíduos e pode ser despejado diretamente na 

carroceria do caminhão basculante, não sendo necessário levar a varredeira 

para a área de transbordo. É muito utilizado na varrição de túneis, viadutos e 

vias extensas e de alto fluxo.  

 Minivácuo: apelidado de ―elefantinho‖ é um aspirador de pequenos detritos 

manejado pelo operador e utilizado em limpeza de calçadas, parques e 

ciclovias. 

9.7.3. Poda e Capina 

O fluxograma de gerenciamento dos resíduos de poda e capina é 

apresentado na Figura 53. 

Figura 53 - Etapas da gestão dos resíduos de poda e capina. 

 

Fonte: Schalch (2012) 

 

O método para a capina depende das características do município e da mão-

de-obra disponível. Se opção utilizada alocar os mesmos trabalhadores do serviço 

de varrição, não poderá ser considerada uma frequência definida, no entanto, para 

cidades com características que exijam uma limpeza mais frequente, é preciso uma 

equipe de trabalho apenas para esses serviços.  
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Quanto aos utensílios empregados, a operação pode ser manual, mecânica 

ou química. A capina química, de acordo com a Cartilha de Limpeza Urbana, deve 

seguir as seguintes regras: 

- de preferência não aplicar quando estiver ventando; 

- se estiver ventando, aplicar andando contra o vento e de costas para ele; 

- não aplicar em ladeiras; 

- não aplicar próximo das raízes das árvores, respeitando uma distância 

correspondente à projeção da copa da árvore somada a um anel de 10m; 

- usar equipamento de proteção individual (calça e luvas compridas, botas, óculos ou 

máscaras, boné); 

- não comer e não fumar durante o trabalho; 

- tomar banho de chuveiro com sabonete após a aplicação; 

- trocar a roupa de aplicação diariamente e lavar a roupa usada com água e sabão; 

- observar rigorosamente o plano de operações. 

A seguir são listados equipamentos manuais e mecânicos utilizados nessas 

atividades, bem com suas indicações de uso e especificações necessários, 

conforme o Manual GIRS: 

 Foice do tipo roçadeira ou gavião: utilizadas para corte de capim e mato altos, 

galhos e também para mato e ervas daninhas, porém sem grande 

produtividade. 

 Alfanje: utensílio usado para roçar a grama e para corte de mato e ervas 

daninhas, mas assim como a foice, não apresenta alta produtividade nessa 

função. 

 Ceifadeira mecânica portátil: equipamento carregado nas costas de 

operadores e indicados para corte de vegetação em terrenos acidentados e 

de difícil acesso para máquinas maiores. O rendimento aproximado é de 800 

m2 por máquina em um dia. 

 Ceifadeira acoplada a trator: utilizada em terreno relativamente plano, uma 

ceifadeira tem um rendimento de 2.000 a 3.000 m2 de vegetação cortada em 
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um dia. Algumas ceifadeiras possuem braços articulados e podem ser 

acopladas na lateral de tratores agrícolas para a limpeza de acostamentos de 

estradas. 

 Vassoura de aço ou ancinho: utensílio utilizado para reunir o mato e outros 

resíduos para que sejam recolhidos. Ainda para essa finalidade e para 

remoção dos resíduos devem ser utilizados forcados de 4 a 10 dentes e 

vassouras de mato. 

 Roçadeira: é um equipamento movido a gasolina, com cabo flexível para 

transmissão ao cabeçote de corte, que pode ser feito de diferentes meios de 

acordo com a vegetação. Em lugares com vegetação leve, grama e áreas de 

arremate é indicado o fio de nylon para o corte, já para arbustos de pequeno 

porte, são usados o disco serrilhado ou a lâmina. A roçadeira tem vida útil de 

apenas 2 mil horas e após isso a manutenção é de alto custo. É 

recomendado que a área de corte seja isolada para evitar acidentes com o 

lançamento de objetos pela alta rotação. 

 Motosserra: esse equipamento movido a gasolina de dois tempos é muito 

utilizado em épocas chuvosas ou de ventanias, para evitar acidentes, pois é 

direcionado para o corte ou pode de árvores e grandes galhadas. 

 Braço roçador: é uma máquina hidráulica acoplada a um trator agrícola de 

porte médio, que é provida por rodas e por uma roçadeira, na extremidade 

com eixo giratório de facas que executa a limpeza de acostamento de 

estradas, taludes e outras áreas lineares de grande extensão.  

 Microtrator aparador de grama: equipamento pequeno com uma lâmina 

central e sobre rodas. É uma opção mais segura por não lançar objetos e é 

utilizado em áreas gramadas regulares e planas, porém não faz arremate. 

 Roçadeira rebocada: é indicado para áreas planas, deve ser rebocado por um 

trator agrícola e possui uma largura de corte de 1,20 m. Com esse 

equipamento também não há o risco do lançamento do material roçado nas 

proximidades da atividade. 

 Triturador de galhos estacionário ou rebocado: é movido a diesel e indicado 

para locais de alta concentração de áreas verdes e com grande frequência de 
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poda. O material colocado no triturador é picado e depois segue por um tubo 

para uma carroceria de caminhão basculante ou contêiner. 

9.7.4. Limpeza de bocas-de-lobo ou caixas de ralo 

Esse tipo de limpeza deve ser realizado junto à varrição e é comum que os 

varredores fiquem responsáveis também por essa função. A atividade deve ser 

realizada para que ocorra o escoamento das águas pluviais e que o material sólido 

não seja levado para ramais e galerias. Conforme a Cartilha de Limpeza Urbana, o 

sistema de limpeza manual é mais utilizado com o uso de utensílios como enxada, 

chave de ralo e pá. Apenas para cidades grandes é recomendado o uso de 

máquinas para a desobstrução, devido ao elevado investimento requerido. 

9.7.5. Limpeza de feiras 

É recomendado pelo Manual GIRS que as feiras sejam mantidas limpas 

durante toda a execução. Para feiras com no máximo 300 barracas é preciso que no 

mínimo 2 trabalhadores façam a recolha dos resíduos, utilizando lutocares 

revestidos com sacos plásticos, que podem ser armazenados temporariamente em 

local próximo à feira. E para recolha de resíduos de venda de peixes, aves e suínos, 

devem ser disponibilizados contêineres plásticos de 240 litros, com rodas e tampas. 

9.7.6. Veículos de Transporte e Coleta 

Para transporte dos resíduos de limpeza pública podem ser utilizados 

contêineres intercambiáveis ou carrinhos com sacos plásticos. E quando necessário, 

pela declividade alta, são utilizados os chamados carrinhos de mão. 

O Manual GIRS traz os seguintes modelos para coleta desses resíduos: 

 ―Lutocar‖: carrinho de aço com condução manual. Possui cavidade superior 

para saco plástico e é utilizado para coleta de resíduos de varredura, limpeza 

de ralo, entre outros. 

 Poliguindaste: é um guindaste hidráulico que pode carregar no mínimo 7 

toneladas, com chassi de PBT mínimo de 13,5 toneladas e é destinado a içar 

e carregar caixa ―Brooks‖ de resíduos. Pode ser para transporte de uma ou 

duas caixas simultaneamente, conhecido como ―canguru‖ e carrega 
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contêineres ou caçambas de até 5 m3. Sua produtividade é maior para curtas 

distâncias. 

 Caminhão basculante ―toco‖: recebe o apelido por possuir apenas dois eixos e 

é utilizado para remoção de entulho, terra e resíduos públicos. Sua caçamba 

comporta de 5 a 8 m3 e o chassi deve suportar de 12 a 16 toneladas de PBT. 

 Caminhão basculante trucado: é considerado longo, com três eixos, remove 

resíduos públicos, entulho e terra. Apresenta uma capacidade de caçamba de 

12 m3 e o chassi para PBT de 23 toneladas. Com o intuito de reduzir o 

esforço dos trabalhadores e aumentar a produtividade, o carregamento é 

realizado por uma pá carregadeira. 

 Roll-on/ roll-off: os contêineres estacionários do coletor possuem capacidade 

de 10 a 30 m3, quando não tem compactação, e de 15 m3 com compactação. 

O equipamento utilizado para coleta de resíduos industriais, públicos e 

domiciliares possui dois elevadores para bascular contêineres plásticos com 

volume de 120, 240 e 360 litros e deve ser montado sobre chassi trucado 

para 23 toneladas de PBT. Uma viatura desse modelo pode operar com 6 

contêineres estacionários e, assim, aumentar a produtividade do serviço. 

 Carreta: é um veículo de semirreboque, pois há necessidade de apoio frontal 

em outro veículo rebocador (4x2), denominado cavalo mecânico e com tração 

de 45 toneladas. Esse é um equipamento basculante que carrega até 25 m3 

de entulho. O basculamento da caçamba é utilizado na descarga e a carga é 

realizada por pá carregadeira. A cobertura da caçamba deve ser feita com 

uma tela ou lona plástica, para que os detritos não sejam dispersos. 

 Pá carregadeira: já citado anteriormente, esse trator escavo-carregador é 

utilizado para encher caminhões e amontoar terra, entulho, lama e lixo. As 

máquinas que operam em vias públicas tem caçamba de 1,5 m3 e as que 

fazem carregamento de carretas devem possuir capacidade de caçamba de 3 

m3, por conta da maior altura de carregamento e do aumento da 

produtividade. 
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9.7.7. Medidas para reduzir o lixo público 

Considerando a hierarquização dos procedimentos da Política dos 3Rs, ou 

seja, 1º Reduzir, 2º Reutilizar e 3º Reciclar , indicam-se algumas medidas para 

reduzir os resíduos em logradouros públicos: 

 Pavimentação lisa e com declividade adequada nos leitos das ruas, nas 

sarjetas e nos passeios; 

 Dimensionamento e manutenção corretos do sistema de drenagem de águas 

pluviais; 

 Arborização com espécies que não percam folhas em grandes quantidades, 

várias vezes por ano; 

 Colocação de papeleiras nas vias com maior movimento de pedestres, nas 

esquinas, pontos de ônibus e em frente a bares, lanchonetes e 

supermercados; 

 Varredura regular e remoção dos pontos de acúmulo de resíduos ("lixo atrai 

lixo", enquanto "limpeza promove limpeza"); 

 Campanhas de motivação da cidadania, em relação à manutenção da limpeza 

dos espaços urbano e rural do município; 

 Estabelecimento de sanções legais para os cidadãos que desobedecem as 

posturas relativas à limpeza urbana. 

É importante que haja fiscalização para que resíduos de estabelecimentos 

comerciais não sejam varridos para os logradouros públicos. Multas devem ser 

aplicadas caso isso ocorra. 

Considerando a Prefeitura Municipal como Titular dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, mesmo quanto a prestação dos serviços 

esteja terceirizada, uma de suas atribuições mais importantes é a  fiscalização dos 

procedimentos inseridos no sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos. 

Para viabilizar essa importante atribuição de fiscalizar faz-se necessário que o 

poder público utilize-se de sua prerrogativa de regulamentar procedimentos através 

sanção de leis municipais.  
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No âmbito das necessidades de regulamentação dentro do universo do 

manejo de resíduos sólidos pode-se citar: 

 Instituir a obrigatoriedade de previsão nos projetos de edificações e 

loteamentos, a serem avaliados pela Prefeitura Municipal, de dispositivos que 

permitam a redução da geração de resíduos e rejeitos, o acondicionamento e 

armazenamento correto de resíduos e rejeitos, além de soluções 

equacionadas para a viabilização das coletas seletiva e convencional; 

 Instituir a obrigatoriedade de colocação de recipientes para acondicionamento 

de resíduos e rejeitos em locais públicos, em quantidade e qualidade 

compatíveis com as características do local de instalação; 

 Instituir regras para os serviços de coleta de rejeitos ou resíduos de grande 

porte; 

 Instituir regras para os serviços de coleta de resíduos da construção civil; 

 Instituir regras para que caçambas ou contêineres estacionários para 

disposição de resíduos não venham prejudicar a mobilidade urbana; 

 Instituir regras para a construção e manutenção de equipamentos urbanos 

cuja finalidade seja servir de local de transbordo de resíduos sólidos. 
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10. REGRAS PARA O TRANSPORTE E OUTRAS ETAPAS DO 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Neste item são apresentadas as normas e legislações relacionadas ao 

transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos. 

10.1. Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Quadro 46 - Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – Regras de Estocagem 

Regras de estocagem segundo a Resolução CONAMA n° 375 de 2006 

O lodo de esgoto ou produto derivado só poderá ficar estocado na propriedade por no máximo 
15 dias. 

A declividade da área de estocagem não pode ser superior a 5%. 

A distância mínima do local de estocagem a rios, poços, minas e cursos d’água, canais, lagos e 
residências deverá respeitar o conteúdo apresentado na sequência. 

É proibida a estocagem diretamente sobre o solo de lodo de esgoto ou produto derivado 
contendo líquidos livres, cuja identificação deverá ser feita pela norma brasileira vigente. 

 
Quadro 47 - Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – Regras de Transporte 

Regras de transporte segundo a Resolução CONAMA n° 375 de 2006 

Para retirar lodos de esgoto ou produtos derivados de uma Estação de Tratamento de Esgoto - 
ETE ou Unidade de Gerenciamento de Lodo - UGL o motorista de caminhão deverá apresentar 
o Termo de Responsabilidade e o Formulário de Controle de Retirada. 

O motorista deve estar cadastrado e com as credenciais da empresa geradora do lodo ou 
produto derivado. 

Para o transporte deverão ser utilizados caminhões com carrocerias totalmente vedadas, tais 
como os caminhões basculantes, equipados com sistema de trava para impedir a abertura da 
tampa traseira, lona plástica para cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada e um par de 
luvas de látex. 

A altura da carga não pode ultrapassar a altura da carroceria. 

Os caminhões devem possuir algum tipo de sistema de comunicação para uso imediato em 
caso de ocorrência de sinistro (ocorrências inesperadas). 

Em caso de sinistro em vias públicas, com derramamento de lodo de esgoto, todos os 
procedimentos para limpeza são de responsabilidade da empresa transportadora do lodo de 
esgoto ou produto derivado. 

Todos trabalhadores em contato com o lodo de esgoto ou produto derivado deverão sempre 
utilizar luvas de proteção plásticas ou de couro. Também é requerido o uso de calçado 
adequado, sapatos ou botas de couro ou plástico, sendo proibido o uso de sandálias e outros 
calçados abertos. 

Ao término dos serviços, lavar com água e sabão as luvas, os calçados e as mãos. 

Deverá ser observada a limpeza dos pneus na saída dos caminhões da ETE ou UGL. 

 
Quadro 48 - Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – Regras de Disposição Final 

Regras de disposição final segundo a Resolução CONAMA n° 375 de 2006 
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O lodo de esgoto pode ser classificado como Classe A ou Classe B, segundo a concentração 
de agentes patogênicos.  

Lodos de esgoto ou produto derivado enquadrados como Classe A poderão ser utilizados para 
quaisquer culturas, com exceção de em pastagens e cultivo de olerícolas, tubérculos e raízes, e 
culturas inundadas, bem como as demais culturas cuja parte comestível entre em contato com 
o solo. 

A utilização de lodo de esgoto ou produto derivado enquadrado como Classe B é restrita ao 
cultivo de café, silvicultura, culturas para produção de fibras e óleos, com a aplicação 
mecanizada, em sulcos ou covas, seguida de incorporação. 

O lodo de esgoto, tanto Classe A quanto Classe B, deverá ser disposto respeitando as 
restrições previstas no art. 15 da Resolução CONAMA n° 375 de 2006. 

O art. 15 da Resolução CONAMA nº 375 de 2006 dispõem sobre restrições de 

disposição dos Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico são 

apresentadas, conforme segue abaixo: 

Art. 15. Não será permitida a aplicação de lodo de 

esgoto ou produto derivado: 

I - em unidades de conservação, com exceção das 

Áreas de Proteção Ambiental -APA; 

II - em Área de Preservação Permanente - APP; 

III - em Áreas de Proteção aos Mananciais - APMs 

definidas por legislações estaduais e municipais e 

em outras áreas de captação de água para 

abastecimento público, a critério do órgão ambiental 

competente; 

IV - no interior da Zona de Transporte para fontes 

de águas minerais, balneários e estâncias de águas 

minerais e potáveis de mesa, definidos na Portaria 

DNPM no 231, de 1998; 

V - num raio mínimo de 100 m de poços rasos e 

residências, podendo este limite ser ampliado para 

garantir que não ocorram incômodos à vizinhança; 

VI - numa distância mínima de 15 (quinze) metros 

de vias de domínio público e drenos interceptadores 

e divisores de águas superficiais de jusante e de 

trincheiras drenantes de águas subterrâneas e 

superficiais; 

VII - em área agrícola cuja declividade das parcelas 

ultrapasse: 

a) 10% no caso de aplicação superficial sem 

incorporação; 

b) 15% no caso de aplicação superficial com 

incorporação; 

c) 18% no caso de aplicação subsuperficial e em 

sulcos, e no caso de aplicação superficial sem 

incorporação em áreas para produção florestal; 

d) 25% no caso de aplicação em covas; 

VIII - em parcelas com solos com menos de 50 cm 

de espessura até o horizonte C; 

IX - em áreas onde a profundidade do nível do 

aqüífero freático seja inferior a 1,5 m na cota mais 

baixa do terreno; e 

X - em áreas agrícolas definidas como não 

adequadas por decisão motivada dos órgãos 

ambientais e de agricultura competentes. 

§ 1o O lodo de esgoto ou produto derivado poderão 

ser utilizados na zona de amortecimento de 

unidades de conservação, desde que sejam 

respeitados as restrições e os cuidados de 

aplicação previstos nesta Resolução, bem como 

restrições previstas no plano de manejo, mediante 

prévia autorização do órgão responsável pela 

administração da unidade de conservação. 
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§ 2o No caso da identificação de qualquer efeito 

adverso decorrente da aplicação de lodos de 

esgoto ou produto derivado realizada em 

conformidade com esta Resolução, e com vistas a 

proteger a saúde humana e o ambiente, as 

autoridades competentes deverão estabelecer, 

imediatamente após a mencionada identificação, 

requisitos complementares aos padrões e critérios 

insertos nesta Resolução. 

  

Quadro 49 - Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – Legislação e Normas. 

10.2. Resíduos dos Serviços de Transporte 

Os resíduos de Serviços de Transporte são aqueles ―originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira‖ segundo o art. 13 da Lei n° 12.305 de 2010. 

Principais resoluções nacionais 

Resolução CONAMA nº 380, de 31 de outubro de 2006. Retifica a Resolução CONAMA nº 
375/06 

Resolução CONAMA nº 375, de 29 de agosto de 2006. Define critérios e procedimentos para o 
uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e 
seus produtos derivados, e dá outras providências. Retificada pela Resolução CONAMA nº 
380/06. 

Normas Internacionais 

Environmental Protection Agency - EPA 40 CFR Part 503: Norma para o uso ou disposição de 
lodo de esgoto. 
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Quadro 50 - Resíduos dos Serviços de Transporte – Classificação. 

Classificação segundo a Resolução CONAMA n° 05 de 1993 

Grupo A: Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à 
presença de agentes biológicos 

Enquadram-se neste grupo, dentre outros: sangue e hemoderivados; animais usados em 
experimentação, bem como os materiais que tenham entrado em contato com os mesmos; 
excreções, secreções e líquidos orgânicos; meios de cultura; tecidos, órgãos, fetos e peças 
anatômicas; filtros de gases aspirados de área contaminada; resíduos advindos de área de 
isolamento; restos alimentares de unidade de isolamento; resíduos de laboratórios de análises 
clínicas; resíduos de unidades de atendimento ambulatorial; resíduos de sanitários de unidade de 
internação e de enfermaria e animais mortos a bordo dos meios de transporte. Além disso, incluem-
se, dentre outros, os objetos perfurantes ou cortantes, capazes de causar punctura ou corte, tais 
como lâminas de barbear, bisturi, agulhas, escalpes, vidros quebrados, etc, provenientes de 
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

Grupo B: Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às 
suas características químicas 

Enquadram-se neste grupo, dentre outros: drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados; 
resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou não-utilizados); e 
demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, 
corrosivos, inflamáveis e reativos).  

Grupo C: Rejeitos radioativos: enquadram-se neste grupo os materiais radioativos ou contaminados 
com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e 
radioterapia, segundo Resolução CNEN 6.05. 

Grupo D: Resíduos comuns são todos os demais que não se enquadram nos grupos descritos 
anteriormente. 

 
Quadro 51 - Resíduos dos Serviços de Transporte – Regras de Coleta e Transporte. 

Regras de coleta e transporte segundo a Resolução CONAMA n° 05 de 1993 

Os resíduos sólidos serão acondicionados adequadamente, atendendo às normas aplicáveis da 
ABNT e demais disposições legais vigentes. 

Os resíduos sólidos pertencentes ao grupo A serão acondicionados em sacos plásticos com a 
simbologia de substância infectante. 

Havendo, dentre os resíduos mencionados no parágrafo anterior, outros perfurantes ou cortantes 
estes serão acondicionados previamente em recipiente rígido, estanque, vedado e identificado pela 
simbologia de substância infectante. 

O transporte dos resíduos sólidos gerados nos estabelecimentos (portos, aeroportos e terminais 
rodoviários e ferroviários) será feito em veículos apropriados, compatíveis com as características dos 
resíduos, atendendo às condicionantes de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. 

Caberá aos estabelecimentos o gerenciamento de seus resíduos sólidos, desde a geração até a 
disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública. 

Estes estabelecimentos deverão ter um responsável técnico, devidamente registrado em conselho 
profissional, para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos gerados em decorrência de suas 
atividades. 
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Quadro 52 - Resíduos dos Serviços de Transporte – Regras de Tratamento e Disposição Final 

Regras de tratamento e disposição final segundo a Resolução CONAMA n° 05 de 1993 

Recomenda-se a esterilização a vapor ou a incineração como tratamento dos resíduos sólidos 
pertencentes ao grupo A, ressalvadas as condições particulares de emprego e operação de cada 
tecnologia. 

Os resíduos sólidos pertencentes ao grupo A não poderão ser dispostos no meio ambiente sem 
tratamento prévio que assegure: a eliminação das características de periculosidade do resíduo; a 
preservação dos recursos naturais; e o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e de saúde 
pública. 

Após tratamento, os resíduos sólidos pertencentes ao grupo A serão considerados ―resíduos comuns‖ 
(grupo D), para fins de disposição final, porém os mesmos não poderão ser reciclados. 

Aterros sanitários implantados e operados conforme normas técnicas vigentes deverão ter previstos 
em seus licenciamentos ambientais sistemas específicos que possibilitem a disposição de resíduos 
sólidos pertencentes ao grupo A. 

Os resíduos sólidos classificados como grupo B deverão ser submetidos a tratamento e disposição 
final específicos, de acordo com as características de toxicidade, inflamabilidade, corrosividade e 
reatividade, segundo exigências do órgão ambiental competente. 

Os resíduos sólidos classificados como grupo C ou rejeitos radioativos obedecerão às exigências 
definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN 

Os resíduos sólidos classificados como grupo D deverão ser coletados pelo órgão municipal de 
limpeza urbana e receberão tratamento e disposição final semelhante aos determinados para os 
resíduos domiciliares, desde que resguardadas as condições de proteção ao meio ambiente e à 
saúde pública. 

Quando não assegurada a devida segregação dos resíduos sólidos, estes serão considerados, na 
sua totalidade, como pertencentes ao grupo A, salvo os resíduos sólidos pertencentes aos grupos B e 
C que, por suas peculiaridades, deverão ser sempre separados dos resíduos com outras 
qualificações. 

Os resíduos comuns ou grupo D gerados nos estabelecimentos provenientes de áreas endêmicas 
definidas pelas autoridades de saúde pública competentes, serão considerados, com vistas ao 
manejo e tratamento, como pertencentes ao grupo A. 

O tratamento e a disposição final dos resíduos gerados serão controlados e fiscalizados pelos órgãos 
de meio ambiente, de saúde pública e de vigilância sanitária competentes, de acordo com a 
legislação vigente. 

 
Quadro 53 - Resíduos dos Serviços de Transporte – Regras de Licenciamento 

Regras de Licenciamento segundo a Resolução CONAMA n° 05 de 1993 

A administração dos estabelecimentos, em operação ou a serem implantados, deverá apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a ser submetido à aprovação pelos órgãos de meio 
ambiente e de saúde, dentro de suas respectivas esferas de competência, de acordo com a 
legislação vigente. 

Na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, devem ser considerados princípios 
que conduzam à reciclagem, bem como a soluções integradas ou consorciadas, para os sistemas de 
tratamento e disposição final, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de meio 
ambiente e de saúde competentes. 

A implantação de sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos fica condicionada ao 
licenciamento, pelo órgão ambiental competente em conformidade com as normas em vigor. 

Quadro 54 - Resíduos dos Serviços de Transporte – Legislação e Normas. 
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Principais resoluções nacionais 

Resolução CONAMA nº 05, de 05 de agosto de 1993. Dispõe sobre o gerenciamento de 
resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde. Revogadas as disposições que tratam de resíduos sólidos 
oriundos de serviços de saúde pela Resolução CONAMA nº 358/05. 

Resolução CONAMA nº 06, de 19 de setembro de 1991. Dispõe sobre tratamento de resíduos 
sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 7500:2013 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos. 

NBR 7501:2011 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Terminologia 

NBR 7503:2013 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 
perigosos - Características, dimensões e preenchimento. 

ABNT NBR 12235:1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento 

ABNT NBR 10.004:2004 – Resíduos sólidos: Classificação. 

ABNT NBR 10.005:2004 – Procedimentos para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 
sólidos. 

ABNT NBR 10.006:2004 – Procedimentos para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 
sólidos. 

ABNT NBR 10.007:2004 – Amostragem de resíduos sólidos. 

10.3. Resíduos dos Serviços de Saúde 

Quadro 55 - Resíduos de Serviço de Saúde – Classificação. 

Classificação dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 e a Resolução 

CONAMA nº 358 de 2005. 

Grupo A1: Culturas e estoques de microrganismos, resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os hemoderivados, descarte de vacinas de microrganismos vivos ou 

atenuados; meios de cultura e instrumentos utilizados na transferência, inoculação ou mistura 

de culturas, resíduos de laboratórios de manipulação genética, resíduos resultantes da atenção 

à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica ou cujo 

mecanismo de transmissão seja desconhecido, bolsas de transfusões contendo sangue ou 

hemocomponentes rejeitados por contaminação ou por má conservação com prazo de validade 

vencido e aquelas oriundas de coleta incompleta, sobras de amostras de laboratório contendo 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

Grupo A2:Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos ao processo de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como 

suas forrações, e os cadáveres dos animais suspeitos de serem portadores de microrganismos 

de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a 

estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 
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Grupo A3: Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais 

vitais, com peso menor que 500 g ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional 

menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição 

pelo paciente ou familiares. 

Grupo A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas de dialisadores, quando descartados, filtros de 

ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-

hospitalar e de pesquisa, entre outros similares, sobras de amostras de laboratório e seus 

recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e 

nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentar relevância 

epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que 

seja epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou 

com suspeita de contaminação com príons, resíduos de tecido adiposo proveniente de 

lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de 

resíduo, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde que não 

contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, peças anatômicas (órgãos e tecidos) e 

outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos 

ou de confirmação diagnóstica, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microrganismos, bem como suas forrações, bolsas transfusionais vazias ou com volume 

residual pós-transfusão. 

Grupo A5: Órgãos, tecidos, fluídos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e 

demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos, ou animais, com suspeita ou 

certeza de contaminação com príons. 

Grupo B: Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos, 

imunomoduladores, antirretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, 

drogarias e distribuidoras de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos 

farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria 344/98 e suas atualizações, 

resíduos de saneantes, desinfetante, resíduos contendo metais pesados; reagentes para 

laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes, efluentes de processadores de 

imagem (reveladores e fixadores), efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em 

análises clínicas e demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou 

não prevista. Enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios de 
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pesquisa e ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina 

nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de 

eliminação. 

Grupo D: Papel de uso sanitário, fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis do 

vestuário, resto alimentar do paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de 

venóclises, equipos de soro e outros similares não classificados como Grupo A1, sobras de 

alimentos e do preparo de alimentos, restos alimentares do refeitório, resíduos provenientes 

das áreas administrativas, resíduos de varrição, flores, podas e jardins, resíduos de gesso 

provenientes de assistência à saúde. 

Grupo E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, 

escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de 

bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os 

utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 

Petri) e outros similares. 

 
Quadro 56 - Resíduos de Serviço de Saúde – Símbolos de Identificação 

Símbolos de identificação dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 

Os resíduos do Grupo A, de risco infectante são identificados com o símbolo de substância 
INFECTANTE com desenho e contornos pretos em rótulo branco. 

Os resíduos do Grupo B, de risco químico são identificados com o símbolo de RISCO com 
discriminação de substancia química e frases de risco. 

O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e 
Mercúrio (Hg) e seus compostos, deve ser feito de acordo com a Resolução CONAMA nº. 
257/1999. 

Os resíduos do Grupo C, de risco radioativo são identificados pelo símbolo internacional de 
presença de IRRADIAÇÃO IONIZANTE (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e 
contornos pretos, acrescidos da expressão REJEITO RADIOATIVO. 

Os resíduos do Grupo D, de risco comum são identificados com a relação de grupos, 
recipientes e cores estabelecida pela resolução CONAMA 275 de 2001, ou seja, cor azul para 
PAPÉIS, cor amarela para METAIS, cor verde para VIDROS, cor vermelha para PLÁSTICOS e 
cor marrom para RESIDUOS ORGÂNICOS. 

Os resíduos do Grupo E, de risco perfurocortante são identificados com o símbolo de 
substância INFECTANTE com desenho e contornos pretos em rótulo branco. 

O transporte e armazenando dos resíduos deverão ser devidamente identificados com símbolos 
de identificação segundo especificações da NBR-7500.  
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Quadro 57 - Resíduos de Serviço de Saúde – Regras de Acondicionamento 

Acondicionamento dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 

Os resíduos do Grupo A, de risco infectante são acondicionados em saco de cor branco leitoso. 

Os resíduos do Grupo B, de risco químico são acondicionados em saco de cor laranja. 

Os resíduos do Grupo C, de risco radioativo são acondicionados em saco de cor magenta. 

Os resíduos do Grupo D, de risco comum são acondicionados em recipientessegundoa 
resolução CONAMA 275 de 2001, ou seja, cor azul para PAPÉIS, cor amarela para METAIS, 
cor verde para VIDROS, cor vermelha para PLÁSTICOS e cor marrom para RESIDUOS 
ORGÂNICOS. 

Os resíduos do Grupo E, de risco perfurocortante são acondicionados em caixa rígida 
específica. 

O material utilizado para o acondicionamento dos resíduos deverá se resistente à ruptura e 
vazamento, impermeável, estando de acordo com a NBR 9191/2000 da ABNT.  

 
Quadro 58 - Resíduos de Serviço de Saúde – Regras de Coleta e Transporte. 

Regras de coleta e transporte dos RSS segundo a Resolução RDC nº 306 de 2004 

A coleta pode ser entendida como interna ou externa. A coleta interna consiste no fechamento e 
recolhimento dos sacos e recipientes de resíduos, e no seu transporte até o local de 
armazenamento temporário ou armazenamento externo, onde deverão estar alocados para a 
coleta externa.  

A coleta externa consiste em apanhar os resíduos armazenados e transporta-los para o 
tratamento e disposição final adequados. 

O transporte consiste na retirada dos resíduos de serviço de saúde desde seu armazenamento 
externo até a central de tratamento ou disposição final. Os serviços de transporte devem 
devidamente regulamentados e fiscalizados pelo poder municipal ou estadual, independente do 
serviço de transporte ser privado ou público. 

Os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde 
devem atender às exigências legais e às normas da ABNT.  

As características originais de acondicionamento devem ser mantidas, não se permitindo 
abertura, rompimento ou transferência do conteúdo de uma embalagem para outra durante o 
processo de coleta e transporte. 

 
Quadro 59 - Resíduos de Serviço de Saúde – Regras de Triagem e Transbordo. 

Regras de triagem e transbordo dos RSS segundo a Resolução CONAMA nº358 de 2005 

As estações para transferência de resíduos de serviços de saúde devem estar licenciadas pelo 
órgão ambiental competente. 

É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com 
suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e 
dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. 

O manuseio de resíduos de serviços de saúde está regulamentado pela norma NBR 12.809 da 
ABNT e compreende os cuidados que se deve ter para segregar os resíduos na fonte e para 
lidar com os resíduos perigosos. 

Para o manuseio dos resíduos infectantes devem ser utilizados os seguintes equipamentos de 
proteção individual: avental plástico, luvas plásticas, bota de PVC ou sapato fechado, óculos, 
máscara.  
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Quadro 60 - Resíduos de Serviço de Saúde – Métodos de Tratamento 

Métodos de tratamento dos RSS: suas vantagens e desvantagens  

O tratamento consiste em modificar as características físicas, químicas ou biológicas dos RSS 
com o objetivo de reduzir ou neutralizar seus respectivos riscos, permitindo destina-los para a 
disposição final dentro dos padrões e normas legais. 

No Brasil, os principais tipos de tratamento para RSS são a autoclavagem, incineração e 
microondas. A autoclavagem consiste em processo de descontaminação por vapor em 
condições alta temperatura e pressão. VANTAGENS: baixo custo de investimento e operação, 
adequado para pequenos estabelecimentos; Operação relativamente simples; Não emissão de 
poluentes na atmosfera. DESVANTAGENS: A eficiência da esterilização depende da correta 
operação; Algumas embalagens impedem a penetração do vapor, reduzindo a eficiência da 
esterilização; Não pode ser utilizada para resíduos anatômicos. 

A incineração consiste na queima dos resíduos, utilizando gás natural, gás metano ou diesel 
para combustão inicial. VANTAGENS: Redução significativa de volume; Pode-se aproveitar o 
calor para gerar energia elétrica; Diminuição dos custos do transporte de escória aos aterros; 
Resíduo irreconhecível após tratamento. DESVANTAGENS: Custo elevado de investimento; 
Emissão de poluentes gasosos; Necessidade de tratamento dos gases emitidos; Necessidade 
de sistemas de monitoramento ambiental. 

O processo de microondas consiste na descontaminação pelo alto aquecimento das moléculas 
de água induzido por ressonância. VANTAGENS: Redução significativa de volume, de 
aproximadamente 80%; Resíduos irreconhecível e descaracterizado após tratamento; 
Operação simples; Ocupa pequena área; Não produz efluente líquido ou emissões gasosas. 
DESVANTAGENS: Impedimento de operação no cone de recepção, quando da entrada de 
objetos rígidos no triturador; O triturador aceita somente pequenas peças de metal. 

 
Quadro 61 - Resíduos de Serviço de Saúde – Regras de Tratamento e Disposição Final 

Regras de tratamento e disposição final dos RSS segundo a Resolução CONAMA nº 358 
de 2005 

Os resíduos do Grupo A1 devem ser submetidos a processos de tratamento em equipamento 
que promova redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana e 
devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para 
disposição final de RSS. 

Os resíduos do Grupo A2 devem ser submetidos a processos de tratamento em equipamento 
que promova redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana e 
devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para 
disposição final de RSS ou para o sepultamento em cemitério de animais. 

Os resíduos do Grupo A3 quando não houver requisição pelo paciente ou familiares e/ou não 
tenham mais valor científico ou legal, devem ser encaminhados parasepultamento em 
cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do 
Distrito Federal ou tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento 
devidamente licenciado para esse fim.  

Os resíduos do Grupo A4 podem ser encaminhados sem tratamento prévio para local 
devidamente licenciado para a disposição final de RSS. 

Os resíduos do Grupo A5 devem ser submetidos a tratamento específico orientado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. 

Os resíduos do Grupo B com características de periculosidade, quando não forem submetidos a 
processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e 
disposição final específicos. Aqueles sem características de periculosidade, não necessitam de 
tratamento prévio. 
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Regras de tratamento e disposição final dos RSS segundo a Resolução CONAMA nº 358 
de 2005 

Os resíduos do Grupo C ou rejeitos radioativos são os RSS que contêm radionuclídeos em 
quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-6.02 - 
Licenciamento de Instalações Radiativas e sua reutilização é imprópria ou não prevista. Estes 
resíduos devem obedecer às exigências definidas pela CNEN. 

Os resíduos do Grupo D quando não forem passíveis de processo de reutilização, recuperação 
ou reciclagem, devem atender as normas legais de higienização e descontaminação e a 
Resolução CONAMA nº 275 de 2001, devendo ser encaminhados para aterro sanitário de 
resíduos sólidos urbanos, devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.  

Os resíduos do Grupo E devem ter tratamento específico de acordo com a contaminação 
química, biológica ou radiológica. Os resíduos devem ser apresentados para coleta 
acondicionados em coletores estanques, rígidos e hígidos, resistentes à ruptura, à punctura, ao 
corte ou à escarificação. 

 
Quadro 62 - Resíduos de Serviço de Saúde – Regras de Licenciamento. 

Regras de Licenciamento segundo a Resolução CONAMA nº 358 de 2005 

Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde devem estar 
licenciados pelo órgão ambiental competente para fins de funcionamento e submetidos a 
monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento 
ambiental. 

Os geradores de RSS em operação ou a serem implantados, devem elaborar e implantar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS, de acordo com a 
legislação vigente, especialmente as normas da vigilância sanitária.  

O órgão ambiental competente, no âmbito do licenciamento, fixará prazos para regularização 
dos serviços em funcionamento, devendo ser apresentado o PGRSS devidamente implantado. 
O órgão ambiental competente pode solicitar informações adicionais ao PGRSS, sempre que 
necessário. 

Na elaboração do PGRSS, devem ser considerados princípios que conduzam à minimização e 
às soluções integradas ou consorciadas, que visem o tratamento e a disposição final destes 
resíduos de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de meio ambiente e de saúde 
competentes. 

Em todo processo de manejo dos RSS, sendo as principais etapas: acondicionamento, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final, deverá haver o devido licenciamento de todas as 
partes integrantes deste processo segundo as normas legais em âmbito Federal, Estadual e 
Municipal. 
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Quadro 63 - Resíduos de Serviço de Saúde – Legislação e Normas. 

Principais resoluções nacionais 

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição 
final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

Resolução ANVISA RDC nº 306 de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

Normas técnicas 

ABNT NBR 7500:2013 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos. 

NBR 7501:2011 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Terminologia 

NBR 7503:2013 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 
perigosos - Características, dimensões e preenchimento. 

NBR 9191/2000 da ABNT Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e 
métodos de ensaio 

ABNT NBR 12807:2013 Resíduos de serviços de saúde — Terminologia 

ABNT NBR 12808:1993 Resíduos de serviço de saúde - Classificação 

ABNT NBR 12809:2013 Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde intraestabelecimento 

ABNT NBR 12810:1993 - Coleta de resíduos de serviços de saúde - Procedimento 

ABNT NBR 13853:1997 Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes 
- Requisitos e métodos de ensaio  

ABNT NBR 13842:2008 – Artigo têxteis hospitalares – Determinação de pureza (resíduos de 
incineração, corantes corretivos, substâncias gordurosas e de substâncias solúveis em água). 

 

10.4. Resíduos de Mineração 

Segundo a Lei n° 12.305 de 2010, resíduos de mineração são aqueles 

―gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios‖ (art.13). 

Por englobarem diversas tipologias, esses resíduos apresentam poucas 

regras gerais, exigindo uma avaliação específica para cada caso. Assim, os 

geradores de resíduos de mineração devem atentar-se às normas legais específicas 

ao seu tipo de resíduo. 

Os resíduos de mineração serão classificados de acordo Normas da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, tais como as indicadas no quadro que 

segue: 
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Quadro 64 - Resíduos de Mineração – Normas ABNT e Lei Estadual. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 10.004:2004 – Resíduos sólidos: Classificação. 

ABNT NBR 10.005:2004 – Procedimentos para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 
sólidos. 

ABNT NBR 10.006:2004 – Procedimentos para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 
sólidos. 

ABNT NBR 10.007:2004 – Amostragem de resíduos sólidos. 

ABNT NBR 12235:1992 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos 

ABNT NBR 13028:2006 – Mineração – Elaboração e apresentação de projetos de barragens 
para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água. 

ABNT NBR 13029:2006 – Mineração – Elaboração e apresentação de projeto de disposição de 
estéril em pilha.  

ABNT NBR 13030:1999 – Elaboração e apresentação de projeto de reabilitação de áreas 
degradadas pela mineração. 

Leis Estadual 

A Lei nº 18.031 de 12 de janeiro de 2009 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), em seu Art. 
14 define que compete aos geradores de resíduos das atividades industrial e minerária a 
responsabilidade pelo seu gerenciamento, desde a sua geração até a destinação final. 

A Lei nº 19.976, de 27 de dezembro de 2011, institui a Taxa de Controle, Monitoramento e 
Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos 
Minerários - TFRM - e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das 
Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - CERM. 

Decreto Estadual 

Decreto Estadual nº 45.936, de 23/03/2012, estabelece o Regulamento da Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento 
de Recursos Minerários - TFRM - e dispõe sobre o Cadastro Estadual de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento 
de Recursos Minerários - CERM. 

 

10.5. Resíduos de Construção Civil 

Quadro 65 - Resíduos de Construção Civil – Classificação. 

Classificação dos RCC segundo a Resolução CONAMA nº 307 de 2002 

Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como os resíduos 
de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos de terraplanagem; 
resíduos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 
etc.), argamassa e concreto; e resíduos de processo de fabricação e/ou demolição de peças 
pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, 
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. 

Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=19976&comp=&ano=2011
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45936&comp=&ano=2012
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Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem 
como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 
saúde. 

 
Quadro 66 - Resíduos de Construção Civil – Regras de Coleta e Transporte. 

Regras de coleta e transporte dos RCC segundo a Resolução CONAMA nº 307 de 2002 

O gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, 
assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de 
reciclagem. 

O transporte deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com 
as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos. 

 
Quadro 67 - Resíduos de Construção Civil – Regras de Tratamento e Disposição. 

Regras de tratamento e disposição dos RCC segundo a Resolução CONAMA nº 307 de 
2002 

Os resíduos Classe A devem ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 
encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros. 

Os resíduos Classe B devem ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura. 

Os resíduos Classe C devem ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas específicas. 

Os resíduos Classe D devem ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas específicas. 

Os resíduos da construção civil não podem ser dispostos em aterros de resíduos sólidos 
urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas 
protegidas por Lei. 

Quadro 68 - Resíduos de Construção Civil – Regras de Licenciamento. 

Regras de licenciamento dos RCC segundo a Resolução CONAMA nº 307 de 2002 e o 
Decreto nº 20.954 de 2014 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC serão elaborados e 
implementados pelos grandes geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos 
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. 

Os PGRCC de empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental deverão ser 
analisados dentro do processo de licenciamento, junto aos órgãos ambientais competentes. 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão contemplar as 
seguintes etapas: Caracterização; Triagem; Acondicionamento; Transporte e Destinação. 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de empreendimentos e 
atividades não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, deverão ser 
apresentados juntamente com o projeto do empreendimento para análise pelo órgão 
competente do poder público municipal, em conformidade com o Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil. 
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Quadro 69 - Resíduos de Construção Civil – Legislação e Normas. 

Principais resoluções nacionais 

Resolução CONAMA nº 448 de 18 de janeiro de 2012. Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 8º. 9º, 10 e 
11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 do CONAMA, alterando critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA nº 431 de 24 de maio de 2011. Altera a Resolução nº 307, de 05 de 
julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, estabelecendo nova 
classificação para o gesso. 

Resolução CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004. Altera a Resolução nº 307, de 05 
de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução CONAMA nº 307, de 17 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Alterada pelas resoluções 
CONAMA 348/04, 431/11 e 448/12. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 15112:2004 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 15113:2004 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros 
- Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 15114:2004 - Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de reciclagem - 
Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 
Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos 

ABNT NBR 15116:2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 
Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos 

Lei municipal 

Lei nº 5.493, de 15 de setembro de 2005, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 

10.6. Resíduos Agrossilvopastoris – Embalagens de agrotóxicos 

Quadro 70 - Resíduos Agrossilvopastoris – Regras de Triagem e Transbordo. 

Regras de triagem e transbordo segundo a Resolução CONAMA nº 334 de 2003 

Os critérios de adequação de estabelecimento comercial para as operações de recebimento e 
armazenamento temporário das embalagens vazias de agrotóxicos e afins serão definidos pelo 
órgão ambiental competente 

Os postos e centrais não poderão receber embalagens com restos de produtos, produtos em 
desuso, ou impróprios para comercialização e utilização. 
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Quadro 71 - Resíduos Agrossilvopastoris – Regras de Licenciamento. 

Regras de licenciamento segunda a Resolução CONAMA nº 334 de 2003 

Posto é considerado a unidade que se destina ao recebimento, controle e armazenamento 
temporário das embalagens vazias de agrotóxicos e afins, até que as mesmas sejam 
transferidas à central, ou diretamente à destinação final ambientalmente adequada. Central 
possui a mesma definição de posto, com o acréscimo da redução de volume, conforme o Art. 2° 
da CONAMA nº 334/03. 

A localização, construção, instalação, modificação e operação de posto e central de 
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins dependerão de prévio licenciamento 
do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

O órgão ambiental competente exigirá para o licenciamento ambiental de posto e central, no 
mínimo, os itens relacionados no Art. 5° da CONAMA nº 334/03, exigindo-os, a seu critério, em 
cada uma de suas etapas. 

 
Quadro 72 - Resíduos Agrossilvopastoris – Legislação e Normas. 

Leis e decretos federais 

Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 
1989. 

Lei nº 9.974, de 06 de junho de 2000. Altera a Lei nº 7.082, de 11 de julho de 1989. 

Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 
a embalagem e a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, 
o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. Alterada pela Lei nº 9.974, de 06.06.00. 

Principais resoluções nacionais 

Resolução CONAMA nº 334, de 03 de abril de 2003. Dispõe sobre os procedimentos de 
licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias 
de agrotóxicos. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 7500:2013 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos. 

NBR 7501:2011 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Terminologia 

NBR 7503:2013 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 
perigosos - Características, dimensões e preenchimento. 

ABNT NBR 13227:2006 – Agrotóxicos e afins - Determinação de resíduo não-volátil. 

ABNT NBR 13230:2008 – Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação 
e simbologia. 

ABNT NBR 13968:1997 - Embalagem rígida vazia de agrotóxico - Procedimentos de lavagem 

NBR 14719:2001 - Embalagem rígida vazia de agrotóxico - destinação final da embalagem 
lavada - Procedimento  

NBR 14935:2003 - Embalagem vazia de agrotóxico - Destinação final de embalagem não 
lavada – Procedimento. 
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Leis e decretos estaduais 

Lei nº 10.545, de 13 de dezembro de 1991, dispõe sobre produção, comercialização e uso de 
agrotóxico e afins e dá outras providências. 

Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, 
o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. 

Decreto nº 41.203, de 08 de agosto de 2000, aprova o Regulamento da Lei nº 10.545, de 13 de 
dezembro de 1991, que dispõe sobre produção, comercialização e uso de agrotóxico e afins e 
dá outras providências. 

 

O Art 5º da Resolução CONAMA nº 334 de 2003 dispõe sobre os itens 

mínimos para o licenciamento de posto e central de resíduos agrossilvospastoris, 

conforme mostrado a seguir: 

Art. 5° O órgão ambiental competente exigirá 

para o licenciamento ambiental de postoe 

central, no mínimo, os itens relacionados 

abaixo, exigindo-os, a seu critério, em cada 

uma de suas etapas: 

I - projeto básico que deverá seguir, no 

mínimo, as especificações de construção que 

constam do anexo II, destacando o sistema de 

drenagem; 

II - declaração da Prefeitura Municipal ou do 

Governo do Distrito Federal, de que o local e o 

tipo de empreendimento estão de acordo com 

o Plano Diretor ou similar; 

III - croqui de localização dos postos e 

centrais, locando o mesmo dentro da bacia 

hidrográfica, ou sub-bacia, com rede de 

drenagem, áreas de preservação permanente, 

edificações, vegetação, em um raio mínimo de 

quinhentos metros; 

IV - termo de compromisso firmado pela 

empresa registrante de agrotóxicos e afins, ou 

por sua entidade representativa, garantindo o 

recolhimento, transporte e destinação final das 

embalagens vazias recebidas, com previsão 

de multa diária, conforme legislação 

pertinente; 

V - identificação de possíveis riscos de 

contaminação e medidas de controle 

associadas; 

VI - programa de treinamento dos funcionários; 

VII - programa de monitoramento toxicológico 

dos funcionários, com exames médicos 

periódicos, com pesquisa de agrotóxicos no 

sangue; 

VIII - programa de monitoramento de solo e da 

água nas áreas de postos e centrais de 

recebimento; 

IX - programa de comunicação social interno e 

externo alertando sobre os riscos ao meio 

ambiente e a saúde; 

X - sistema de controle de recebimento e de 

destinação de embalagens vazias; e 
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XI - responsável técnico pelo funcionamento 

dos postos e centrais de recebimento.
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10.7. Resíduos Industriais 

Os resíduos industriais (RI), segundo a Lei n° 12.305 de 2010, são aqueles 

―gerados nos processos produtivos e instalações industriais‖ (art.13). 

Por suas variadas características, os RI necessitam de avaliação específica 

quanto a sua classificação e tratamento. Pelo uso das normas da ABNT de 

classificação de resíduos, os RI podem ser considerados como resíduos perigosos 

(Classe I), não perigosos e não inertes (Classe II - A) e como não perigoso e inertes 

(Classe II-B), sendo que este último ocorre apenas em alguns casos. 

Quadro 73 - Resíduos Industriais – Regras de Licenciamento e Obrigações Legais. 

Regras de Licenciamento e Obrigações Legais segundo a Resolução CONAMA nº 313 de 
2002. 

Os resíduos existentes ou gerados pelas atividades industriais serão objeto de controle 
específico, como parte integrante do processo de licenciamento ambiental. 

As indústrias deverão indicar as informações que considerarem sigilosas. 

As concessionárias de energia elétrica e empresas que possuam materiais e equipamentos 
contendo Bifenilas Policloradas - PCBs deverão apresentar ao órgão estadual de meio 
ambiente o inventário desses estoques, na forma e prazo a serem definidos pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

As indústrias das tipologias previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas do 
IBGE, devem apresentar ao órgão ambiental competente, informações sobre geração, 
características, armazenamento, transporte e destinação de seus resíduos sólidos, 
preenchendo os formulários presentes nos anexos I a III da Resolução CONAMA nº 313 de 
2002. 

As indústrias devem registrar mensalmente e manter na unidade industrial os dados de geração 
e destinação dos resíduos gerados para efeito de obtenção dos dados para o Inventário 
Nacional dos Resíduos Industriais. 

Quadro 74 - Resíduos Industriais – Legislação e Normas. 

Principais resoluções nacionais 

Resolução CONAMA nº 313, de 22 de novembro de 2002. Dispõe sobre o Inventário Nacional 
de Resíduos Sólidos Industriais. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 7500:2013 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos. 

NBR 7501:2011 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Terminologia 

NBR 7503:2013 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 
perigosos - Características, dimensões e preenchimento. 

ABNT NBR 8418:1984 - Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos- 
Procedimento 

ABNT NBR 10.004:2004 – Resíduos sólidos: Classificação. 

ABNT NBR 10.005:2004 – Procedimentos para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 
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Principais resoluções nacionais 

sólidos. 

ABNT NBR 10.006:2004 – Procedimentos para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 
sólidos. 

ABNT NBR 10.007:2004 – Amostragem de resíduos sólidos. 

ABNT NBR 16725:2011 – Resíduo químico — Informações sobre segurança, saúde e meio 
ambiente — Ficha com dados de segurança de resíduos químicos (FDSR) e rotulagem. 

Lei Estadual 

A Lei nº 18.031 de 12 de janeiro de 2009 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), em seu Art. 
14 define que compete aos geradores de resíduos das atividades industrial e minerária a 
responsabilidade pelo seu gerenciamento, desde a sua geração até a destinação final. 

Deliberação Normativa Copam 74/04 

Para a regularização ambiental, considera-se a classificação dos empreendimentos nos termos 
da Deliberação Normativa Copam 74/04, conforme quadro a seguir: 

 Classe 1 - pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor 

 Classe 2 - médio porte e pequeno potencial poluidor 

 Classe 3 - pequeno porte e grande potencial poluidor ou médio porte e médio potencial 
poluidor 

 Classe 4 - grande porte e pequeno potencial poluidor 

 Classe 5 - grande porte e médio potencial poluidor ou médio porte e grande potencial 
poluidor 

 Classe 6 - grande porte e grande potencial poluidor 

Para os empreendimentos classes 1 e 2, considerados de impacto ambiental não significativo, 
é obrigatória a obtenção da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF). 

Para as demais classes (3 a 6), o caminho para a regularização ambiental é o processo de 
licenciamento, com o requerimento das licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação 
(LO). 

A regularização ambiental de um empreendimento não termina, entretanto, com a obtenção da 
Licença de Operação (LO) ou da AAF. O fato de ter obtido um ou outro desses diplomas legais 
significa que o empreendimento atendeu a uma exigência legal, mas a manutenção da 
regularidade ambiental pressupõe o cumprimento permanente de diversas exigências legais e 
normativas, explícitas ou implícitas na licença ambiental ou na AAF. 

 

10.8. Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestação de 
Serviço 

Os resíduos de estabelecimento comerciais e prestação de serviços são 

aqueles gerados por supermercados, estabelecimento bancários, lojas, bares, 

restaurantes, entre outros. Sua composição compreende grande quantidade de 

material reciclável (papel, plástico, embalagens diversas) e material inservível, como  

papel-toalha, papel higiênico e restos de alimentos). Nestes estabelecimentos 

também são gerados resíduos que representam significativo impacto ambiental se 
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dispostos de forma incorreta, como pilhas e baterias, pneus inservíveis, óleos 

comestíveis e óleos lubrificantes usados. Estes resíduos não são equiparados aos 

resíduos domiciliares, pois podem conter características de periculosidade, 

composição e volume tais que os tornem sujeitos à elaboração ao Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

As regras a seguir são listadas para os estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços que geram resíduos perigosos ou resíduos que por sua 

natureza, composição ou volume, não podem ser considerados como resíduos 

domiciliares. 

10.9. Resíduos passíveis de logística reversa 

Quadro 75 - Resíduos de Estabelecimentos Comerciais – Lista dos Resíduos de  
Significativo Impacto Ambiental 

 

Deliberação Normativa COPAM nº 188, de 30/10/2013 

A seguir é apresentada a relação de produtos comercializados no Estado de Minas Gerais, 
cujos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes deverão implantar programa de 
responsabilidade pós-consumo para fins de recolhimento, tratamento e destinação final de 
resíduos.  

Para o Estado de Minas Gerais, os produtos que após o consumo resultam em resíduos 
considerados de significativo impacto ambiental: pneus; pilhas e baterias; equipamentos 
eletrônicos; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, vapor de mercúrio, outros vapores 
metálicos, de luz mista e lâmpadas especiais que contenham mercúrio. 

A Deliberação Normativa Copam nº. 188, de 30 de outubro de 2013, estabelece diretrizes 
gerais e prazos para publicação dos editais de chamamento público de propostas de 
modelagem de sistemas de logística reversa no Estado de Minas Gerais. 

Esta Deliberação ainda aponta que os editais de chamamento observarão o seguinte 
cronograma: 

 

i. pneus, em 2013; 

ii. pilhas e baterias, em 2014; 

iii. equipamentos eletroeletrônicos, em 2015; 

iv. lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, vapor de mercúrio, outros vapores metálicos, 
de luz mista e lâmpadas especiais que contenham mercúrio, em 2015. 
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Quadro 76 - Resíduos de Estabelecimentos Comerciais – Regras de sobre óleos lubrificantes, pilhas 
e baterias, pneus inservíveis, embalagens de agrotóxico, lixo eletrônico e lâmpadas fluorescentes. 

 

Regras sobre óleos lubrificantes, pilhas e baterias, pneus inservíveis e embalagens de 
agrotóxicos, lixo eletrônico e lâmpadas fluorecentes (Resoluções CONAMA n° 362/05, 
n°401/08, n° 416/09, e Lei n° 9.974 de 2000) 

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter destinação 
final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação 
dos constituintes nele contidos. 

Os produtores e importadores são obrigados a coletar todo óleo disponível ou garantir o custeio 
de toda a coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado efetivamente realizada, na 
proporção do óleo que colocarem no mercado conforme metas progressivas intermediárias e 
finais a serem estabelecidas pelos Ministérios de Meio Ambiente e de Minas e Energia em ato 
normativo conjunto, mesmo que superado o percentual mínimo fixado. 

Os estabelecimentos que comercializam as pilhas e baterias enquadradas no art. 1º da 
Resolução CONAMA n° 401 de 2008, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos 
fabricantes e importadores desses produtos, deverão receber dos usuários as pilhas e baterias 
usadas, respeitando o mesmo princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras marcas, 
para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores. 

Os fabricantes e os importadores de pneus novos, com peso unitário superior a 2,0 kg (dois 
quilos), são obrigados a coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no 
território nacional. 

Os estabelecimentos de comercialização de pneus são obrigados, no ato da troca de um pneu 
usado por um pneu novo ou reformado, a receber e armazenar temporariamente os pneus 
usados entregues pelo consumidor, sem qualquer tipo de ônus para este, adotando 
procedimentos de controle que identifiquem a sua origem e destino. 

As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são 
responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e 
comercializados, após a devolução pelos usuários, e pela 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. 

A empresa que fabrica, importa ou comercializa produtos tecnológicos eletrônicos 
(componentes periféricos de computadores; monitores e televisores; acumuladores de energia 
ou baterias e pilhas; produtos magnetizados) tem responsabilidade de manter pontos de coleta 
para receber lixo eletrônico a ser descartado pelo consumidor. 
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Quadro 77 - Resíduos de Estabelecimentos Comerciais – Regras de Coleta e Transporte 
 

Quadro 78 - Resíduos de Estabelecimentos Comerciais – Regras de Triagem e Transbordo. 

Regras de Triagem e Transbordo 

Resíduos ou substâncias que, ao se misturarem, provocam efeitos indesejáveis, como fogo, 
liberação de gases tóxicos ou ainda facilitam a lixiviação de substâncias tóxicas, não devem ser 
colocados em contato. 

Regras de coleta e transporte 

O acondicionamento de resíduos perigosos, como forma temporária de espera para reciclagem, 
recuperação, tratamento e/ou disposição final, pode ser realizado em contêineres, tambores, 
tanques e/ou a granel. 

Nenhum resíduo perigoso pode ser armazenado sem análise prévia de suas propriedades 
físicas e químicas, uma vez que disso depende a sua caracterização como perigoso ou não e o 
seu armazenamento adequado. 

Um local de armazenamento deve possuir um plano de amostragem de resíduos que tenha: os 
parâmetros que são analisados em cada resíduo, justificando-se cada um; os métodos de 
amostragem utilizados; os métodos de análise e ensaios a serem utilizados; a frequência de 
análise; as características de reatividade, inflamabilidade e corrosividade dos resíduos, bem 
como as propriedades que os caracterizam como tais; a incompatibilidade com outros resíduos. 
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Quadro 79 - Resíduos de Estabelecimentos Comerciais – Legislação e Normas 

Leis e decretos federais 

Lei nº 9.974 de 2000 Altera a Lei no 7.802 de 1989. 

Lei nº 7.802 de 1989 dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
e dá outras providências. 

Principais resoluções nacionais 

Resolução CONAMA nº 424, de 23 de abril de 2010. Revoga o parágrafo único do art. 16 da 
Resolução CONAMA nº 401/08. 

Resolução CONAMA nº 416, de 01 de outubro de 2009. Dispõe sobre a prevenção à 
degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente 
adequada, e dá outras providências. Revoga as resoluções nº 258/99 e nº 301/02. 

Resolução CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008. Estabelece os limites máximos de 
chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os 
critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras 
providências. Revoga a Resolução CONAMA nº 257/99 e foi alterada pela Resolução nº 
424/10. 

Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e 
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 7500:2013 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 
armazenamento de produtos. 

NBR 7501:2011 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Terminologia 

NBR 7503:2013 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 
perigosos - Características, dimensões e preenchimento. 

ABNT NBR 10004:2004 – Resíduos Sólidos – Classificação 

ABNT NBR 10157:1987 – Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projeto, construção e 
operação – Procedimento 

ABNT NBR 12235:1992 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos 

ABNT NBR 14619:2009 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade 
química 

ABNT NBR 16156:2013 – Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos — Requisitos para 
atividade de manufatura reversa. 
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11. RESPONSABILIDADES QUANTO À IMPLEMENTACAO E 

OPERACIONALIZAÇÃO do PMGIRS 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal nº 12.305, de 

2 de agosto de 2010, estabelece, em seu Art. 25, que “o poder público, o setor 

empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas 

para assegurar a observância da PNRS e de suas diretrizes e demais 

determinações”.  

A PNRS institui, ainda, o conceito de responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos, “abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos”. 

A definição das ações e diretrizes propostas no presente Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos leva em conta as distintas e complementares 

responsabilidades dos sujeitos sociais envolvidos na gestão dos resíduos sólidos. O 

Quadro 80 apresenta estas responsabilidades de maneira resumida. 

Quadro 80 - Resumo das responsabilidades na gestão dos resíduos sólidos 

PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Gestão integrada de resíduos sólidos 
gerados no território municipal.  

(incluindo a elaboração do PMGIRS). 

O Poder Público Municipal é o Titular dos serviços de 
gestão integrada de resíduos sólidos gerados no 
território municipal (podendo outorgar parcial ou 
integralmente a prestação de serviços através de 
diversas formas previstas por lei) Os prestadores 
passam a compartilhar com o Titular a responsabilidade 
pelas implicações sociais e ambientais dos serviços que 
prestam. (Art. 10 da Lei nº 12.305/10). 

Ações voltadas para assegurar a 
observância da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (incluindo ações 
relativas à responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos) 

Poder público / Setor empresarial / Coletividade (Art. 25 
da Lei 12.305/10). 

Gestão dos resíduos domésticos, 
comerciais e institucionais (RSU), além 
dos resíduos de serviços de saúde (RSS) 
gerados em estabelecimentos públicos e 
resíduos da construção civil gerados em 
obras públicas  

- Para RSU: SEMA/SERP/Outras 
Secretarias/Prestadores de Serviços/Cooperativas 

- Para RSS: estabelecimentos públicos de saúde devem 
elaborar e operacionalizar seus respectivos PGRS/ 
Prefeitura encarrega-se da coleta, destinação e/ou  
disposição final. 

- Para RCC: os geradores, mesmo que forem públicos,  
devem atender aos dispositivos da Resolução CONAMA 
307/02. 
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PROCEDIMENTOS RESPONSABILIDADE 

Resíduos da Construção Civil  

- O Poder público municipal deve elaborar o ―Plano 
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil‖ conforme exigência da Resolução 
CONAMA nº 307/02, a ser implementado em conjunto 
com os geradores de RCC. 

- O poder público municipal deve fazer o cadastramento 
de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, 
triagem e armazenamento temporário de pequenos 
volumes, em conformidade com o porte da área urbana 
municipal, possibilitando a destinação posterior dos 
resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de 
beneficiamento de RCC. 

Gerenciamento de: 

- Resíduos dos serviços públicos de 
Saneamento Básico 

- Resíduos industriais 

- Resíduos de serviços de saúde 

- Resíduos de mineração 

- Resíduos perigosos 

- Resíduos que não sejam compatíveis 
com as coletas sob responsabilidade 
do poder público municipal (por seu 
volume, natureza ou composição) 

- Resíduos da construção civil 

- Resíduos de serviços de transporte 

O Gerador privado deve:  

- Elaborar o PGRS (com designação de um responsável 
técnico devidamente habilitado). 

- Apresentar ao órgão licenciador o seu PGRS a cada 
quatro anos segundo Capítulo II – Artigos de 19 a 24 da 
Política estadual de Resíduos Sólidos ou a cada 
renovação da licença ambiental. 

- Disponibilizar informações completas sobre a 
implementação e a operacionalização do PGRS sob sua 
responsabilidade ao órgão público municipal e aos 
órgãos licenciadores do SISNAMA.  

 

Geradores passíveis de elaborar PGRS 
O poder público deve fiscalizar os geradores de 
resíduos passíveis de elaboração do PGRS quanto ao 
cumprimento de suas responsabilidades. 

Resíduos definidos como de Logística 
Reversa / Estabelecimento de acordos 
setoriais para atribuição de 
responsabilidades 

Poder público e Fabricantes, Importadores, 
Distribuidores ou Comerciantes. 

Regulamentar procedimentos através da 
sanção de leis municipais   

Poder público municipal (executivo + legislativo)  

Acondicionamento adequado e 
diferenciado para resíduos recicláveis e 
rejeitos e disponibilização adequada para 
coleta ou devolução 

Consumidor / gerador domiciliar 

Na Figura 54 têm-se uma síntese analítica para melhor ilustrar a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de acordo com sua origem segundo o 

Art. 13 da PNRS. 
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Figura 54 - Síntese Analítica das Responsabilidades dos Geradores de Resíduos Sólidos 

 

Fonte: Elaborado por SHS (2014) com base na Lei nº 12.305/10 / ilustrações obtidas na internet 
 

11.1. Gerador de resíduos sólidos domiciliares 

O gerador de resíduos sólidos domiciliares possui o dever apenas de 

disponibilizá-los adequadamente para a coleta, seja esta convencional ou seletiva. 

Além disso, tem a responsabilidade de realizar a devolução, após o uso, de produtos 

passíveis de logística reversa a seus comerciantes ou distribuidores. 

Em havendo coleta seletiva no município, o consumidor tem a obrigação de: 

  ―acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos 

sólidos gerados; 

 disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis para coleta ou devolução‖. 
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Nesse contexto, no Art. 84 do Decreto 5.404/2010 fica previsto que os 

consumidores que descumprirem suas obrigações estarão sujeitos à advertência e, 

em caso de reincidência, à multa que varia de R$ 50 a R$ 500 e que pode ser 

convertida em prestação de serviços. 

O conceito apresentado pela PNRS de responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos ressalta que os outros dois sujeitos sociais são 

responsáveis pela gestão dos resíduos, a saber: o setor empresarial (constituído 

pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes) e o titular dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (no caso, a 

própria prefeitura municipal). 

11.2. Setor empresarial 

Segundo o Artigo 20 da PNRS, alguns geradores de resíduos são obrigados a 

elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), a saber: 

 geradores de: 

o resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;  

o resíduos industriais; 

o resíduos de serviços de saúde; 

o resíduos de mineração; 

 estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

o gerem resíduos perigosos;  

o gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não 

perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam 

equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal;  

 empresas de construção civil;  

 responsáveis pelos portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira, e empresas de 

transporte;  

 responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 
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É importante ressaltar, em relação aos estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços, que deve haver um limite oficialmente estabelecido entre 

pequenos e grandes geradores de resíduos; enquanto os primeiros serão atendidos 

pelos serviços públicos de manejo de resíduos, os outros devem elaborar e 

implementar seu PGRS. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011), o planejamento da 

gestão pública dos resíduos sólidos deve prever este limite entre pequeno e grande 

gerador. Em Teófilo Otoni, a Lei Municipal nº 6.330, de 09 de novembro de 2011, 

apresenta três classes de grandes geradores de resíduos sólidos para o município, 

sendo: 

I - os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, 

geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela 

NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em volume 

superior a 200(duzentos) litros diários; 

II - os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros, 

geradores de resíduos sólidos inertes, tais como entulhos, terra e materiais de 

construção, como massa superior a 50 quilogramas diários, considera a média 

mensal de geração, sujeitos à obtenção de alvará de aprovação e/ou execução 

de edificação, reforma ou demolição; 

III - os condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, cuja soma dos 

resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, pela NBR 10.004, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, gerados pelas unidades 

autônomas que os compõem, sejam em volume médio diário igual ou superior a 

1.000(mil) litros. 

Além disso, a Lei Municipal nº 6.330/2011 apresenta-se como um importante 

marco legal para a coleta seletiva, uma vez que dispõe sobre a organização de 

sistemas de coleta seletiva nos grandes geradores de resíduos sólidos do município. 

É necessário ainda que a prefeitura municipal possua um cadastro atualizado 

dos grandes geradores de resíduos, bem como dos geradores sujeitos à elaboração 

do PGRS, para a devida fiscalização e, quando couber, cobrança pelos serviços 

prestados. 
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Em relação aos resíduos oriundos da construção civil, o município de Teófilo 

Otoni possui a Lei Municipal nº 5.493, de 15 de setembro de 2005, que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

que apresenta os deveres e responsabilidades do gerador, seja este pessoa física 

ou jurídica. 

Em relação aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, a 

PNRS dispõe sobre suas responsabilidades, que abrangem: 

“I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado 

de produtos:  

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou 

a outra forma de destinação ambientalmente adequada;  

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;  

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os 

resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;  

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim 

como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de 

produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33;  

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com 

o Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no 

sistema de logística reversa.” 

Conforme a referida lei, as embalagens dos produtos devem ser restritas em 

peso e volume às dimensões necessárias à proteção do produto e fabricadas com 

materiais passíveis de reutilização ou reciclagem.  

Em seu Artigo 33, a Lei nº 12.305/10 estabelece que devem estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa, independentemente do serviço público de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: 

 agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, e outros produtos cuja 

embalagem constitua resíduo perigoso; 

 pilhas e baterias; 

 pneus; 

 óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e luz mista; 
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 produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

O poder público e o setor empresarial podem firmar acordos setoriais ou 

termos de compromisso para que se estenda a aplicabilidade dos sistemas de 

logística reversa a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou 

de vidro e aos demais produtos. Para tanto, verificam-se primeiramente a viabilidade 

técnica e econômica da logística reversa e a extensão dos impactos à saúde pública 

e ao ambiente causados pelos resíduos. Naturalmente o poder público deve ser 

remunerado caso exerça as atividades de logística reversa que são de 

responsabilidade do setor empresarial. 

Visando à conformidade com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos cujos resíduos 

sejam passíveis de logística reversa podem implementar: 

 procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; 

 postos de entrega voluntária; 

 parcerias com cooperativas. 

Uma vez sendo implantada a logística reversa para algum tipo de resíduo 

sólido especial, o caminhamento deste, levando-se em conta a responsabilidade 

compartilhada, pode seguir o exemplo genérico esquematizado na Figura 55. 

Figura 55 - Caminho percorrido pelos resíduos de produtos passíveis de logística reversa 

 

Fonte: SHS (2014), adaptado da Lei 12.305/10 

Nestes moldes, todos os participantes do sistema de logística reversa, salvo 

os consumidores, devem manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal 

competente informações completas sobre o cumprimento de suas 

responsabilidades. 

11.3. Poder público 

O poder público municipal é o titular dos serviços públicos de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos, sendo responsável pela organização e prestação 
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direta ou indireta desses serviços, conforme consta na Lei 12.305/10. Assim, mesmo 

nos casos em que há terceirização da coleta, transporte e destinação final de RSU, 

RSS e RCC sob os cuidados da prefeitura, esta ainda será responsabilizada nos 

casos em que esses serviços eventualmente deixem de ser prestados ou sejam 

efetuados de maneira insatisfatória. 

Pode-se concluir, dessa maneira, que o poder público municipal possui um 

papel fiscalizador dos serviços prestados por terceiros no contexto da limpeza 

urbana e do manejo de resíduos sólidos, uma vez que a terceirização desses 

serviços não isenta o titular de suas responsabilidades. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos estabelece as atribuições do poder 

público no que concerne aos referidos serviços: 

“I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para 

viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis 

e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos;  

IV - realizar as atividades [de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística 

reversa dos produtos e embalagens passíveis de tal sistema, após 

definição de acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o 

setor empresarial], (...) mediante a devida remuneração pelo setor 

empresarial;  

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos 

orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de 

utilização do composto produzido;  

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e 

rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos.” 

Tendo por objetivo o cumprimento de suas responsabilidades em relação aos 

incisos I a IV acima citados, o poder público deverá priorizar a organização, o 

funcionamento e a contratação de cooperativas ou associações de catadores de 

baixa renda. 
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Além disso, o poder público pode também instituir incentivos econômicos aos 

consumidores participantes do sistema de coleta seletiva, após a devida 

regulamentação desses incentivos por meio de lei municipal. Neste sentido, destaca-

se que existe a Lei Municipal nº 5.184, de 07 de agosto de 2003, que dispõe sobre 

a criação da coleta seletiva e reciclagem do lixo no município de Teófilo Otoni. 

Sabendo-se que muitas das atribuições do poder público municipal são 

legalmente estabelecidas, mas não se descreve o modo como elas serão cumpridas, 

cabe à prefeitura de Teófilo Otoni também a regulamentação dos serviços a serem 

prestados, a cobrança por estes serviços, os incentivos econômicos a boas práticas 

por parte da população e do setor empresarial, as multas e penalidades no caso de 

infrações etc. Nestes casos, entende-se que a regulamentação deve ser efetuada 

por meio de legislação municipal específica.  

Conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2011), a legislação a ser 

adotada no município pode possuir abrangência local ou regional, no caso de 

estabelecimento de consórcio público intermunicipal. O MMA ainda indica quais são, 

no mínimo, os aspectos da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos a serem 

contemplados em leis municipais: 

 posturas relativas às matérias de higiene, limpeza, segurança e outros 

procedimentos públicos relacionados aos resíduos sólidos, bem como 

os relativos à sua segregação, acondicionamento, disposição para 

coleta, transporte e destinação, disciplinando aspectos da 

responsabilidade compartilhada e dos sistemas de logística reversa; 

 definição dos limites de volume que caracterizam pequenos geradores 

e serviços públicos de manejo de resíduos; 

 disciplinamento da operação de transportadores e receptores de 

resíduos privados (transportadores de entulhos, resíduos de saúde, 

resíduos industriais, sucateiros e ferro velhos, outros); 

 estabelecimento dos procedimentos relativos aos Planos de 

Gerenciamento que precisam ser recepcionados e analisados no 

âmbito local; 
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 estabelecimento de procedimentos para a mobilização e trânsito de 

cargas perigosas no município ou na região; 

 definição dos instrumentos e normas de incentivo para o surgimento de 

novos negócios com resíduos; 

 estabelecimento dos mecanismos de recuperação dos custos pelos 

serviços prestados por órgãos públicos (taxas, tarifas e preços 

públicos); 

 instituição dos programas específicos previstos no PMGIRS;  

 definição do órgão colegiado, as representações e a competência para 

participação no controle social dos serviços públicos de limpeza urbana 

e manejo de resíduos. 

Portanto, destaca-se que é de responsabilidade do Poder Público assegurar 

que as atribuições de responsabilidades acima descritas devem constar não apenas 

no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Teófilo 

Otoni, mas também em leis municipais. 
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12. FORMAS E LIMITES DA PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO 

LOCAL NA LOGÍSTICA REVERSA E OUTRAS AÇÕES 

RELATIVAS À RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO 

CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS 

12.1. Modelos de gestão de serviços públicos 

Antes de se enfocar as maneiras de viabilização de procedimentos ligados à 

logística reversa à coleta seletiva de resíduos, apresentar-se-á, de acordo com a 

experiência brasileira e internacional, os seguintes modelos de gestão de resíduos 

sólidos urbanos (PPIAF, 2011): 

 

a) Modelo Gestão Pública 

 Via Administração Pública Direta – secretaria, órgão ou departamento; 

 Via Administração Pública Indireta – autarquia, empresa pública ou 

sociedade de economia mista. 

b) Modelo Gestão Pública Consorciada 

 Consórcio Público; 

 Convênio Associativo. 

c) Modelo Gestão Delegada à Iniciativa Privada 

 Contrato de Prestação de Serviços; 

 Concessão: 

(i) Concessão de serviço público comum – consórcio público; 

(ii) Parcerias Público-Privadas - PPP – concessão patrocinada; 

(iii) Parcerias Público-Privadas - PPP – concessão administrativa; 

(iv) Concessão urbanística. 

 Permissão;  

 Autorização – com Agência Reguladora Independente. 

d) Modelo Gestão Puramente Privada (não-regulado setorialmente – apenas 

legislação ambiental) 

 Aterros Sanitários Privados; 
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 Coleta de Resíduos Industriais. 

e) Modelos Híbridos 

 Envolvem mais de uma das modelagens arroladas acima. 

 

A seguir são indicados alguns instrumentos e mecanismos que podem 

integrar ou subsidiar a gestão de resíduos sólidos urbanos, ditados pelas diversas 

instâncias de governo. 

 

 

Figura 12.1 - Competência dos entes federativos na Gestão de RSU 
Fonte: BNDES (2013) 

12.2. Mecanismos para a implementação de logística reversa 

A logística reversa, assim como a coleta seletiva são dois procedimentos 

regulamentados pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos que, de maneira geral 

tem como objetivo aperfeiçoar o sistema de manejo, armazenamento, coleta e 

destinação final dos resíduos, visando a diminuir a geração de resíduos sólidos que 

não devem ir para o aterro. Vale ressaltar que estas ferramentas possuem, além do 

aspecto técnico para a redução de resíduos, um caráter de educação ambiental 

contínuo, uma vez que a responsabilidade de manejo dos resíduos passíveis de 

coleta seletiva e logística reversa é compartilhada com o cidadão.  
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Neste sentido, este item do PMGIRS tem como escopo apresentar e discutir 

as possíveis maneiras de atuação do Poder Público Municipal, bem como sua 

responsabilidade e os limites de sua intervenção na Logística Reversa, já que a 

coleta seletiva foi discutida em capítulos anteriores. 

Para Teófilo Otoni, destaca-se, dentre a legislação estadual, a Deliberação 

Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM nº. 188, de 30 de 

outubro de 2013. Esta deliberação estabelece diretrizes gerais e prazos para 

publicação dos editais de chamamento público de propostas de modelagem de 

sistemas de logística reversa no Estado de Minas Gerais. 

Um dos principais encaminhamentos que a deliberação supracitada apresenta 

está em seu Art. 4º, que indica que os Editais de Chamamento Público para 

estruturação dos sistemas de logística reversa observarão o seguinte cronograma: 

I - pneus, em 2013; 

II - pilhas e baterias, em 2014; 

III - equipamentos eletroeletrônicos, em 2015; 

IV - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, vapor de mercúrio, outros vapores 

metálicos, de luz mista e lâmpadas especiais que contenham mercúrio, em 2015.  

 

Para a operacionalização da logística reversa, foram institucionalizados dois 

instrumentos pela PNRS, a saber: os Acordos Setoriais; e os Termos de 

Compromisso. Os primeiros são ―atos de natureza contratual, firmados entre o Poder 

Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto‖ 

(Art. 19 do Decreto Federal n° 7.404/2010), sobre os quais são necessários 

consultas públicas, estudos de viabilidade, dentre outras providências.  

Em contrapartida, os Termos de Compromissos não são definidos em norma. 

Estes representam a possibilidade na inexistência de acordo setorial para o 

estabelecimento de compromissos mais rígidos, devendo sempre ser homologados 

pelo órgão ambiental competente. 
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12.3. Métodos de controle 

Os processos de controle e fiscalização têm como objetivo melhorar o 

manejo, armazenamento, coleta e destinação final dos resíduos, diminuindo 

conflitos. Vale destacar que este item não pretende abordar apenas os meios de 

controle e fiscalização dos PGRS e dos resíduos passíveis de Logística Reversa, 

mas também de outros resíduos cuja gestão esteja vinculada, mesmo que 

parcialmente, à atuação da prefeitura municipal. 

Visando o conceito da gestão compartilhada, estabelecida pela PNRS, foram 

estabelecidos os principais instrumentos para garantir controle dos processos que 

fazem parte do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos de Teófilo Otoni.  

Planilha de Controle Operacional: é um instrumento utilizado para acompanhar a 

realização diária de serviços, possibilitando verificar a compatibilidade da mão-de-

obra, equipamentos e materiais com os quantitativos dos serviços executados. Esta 

planilha deve ser elaborada pelos gestores institucionais e operacionais dos 

sistemas e procedimentos a serem controlados. 

Planilha de Pesquisa de Satisfação e Qualidade e Indicadores de Satisfação e 

Qualidade: permite aferir, junto à população, os indicadores de satisfação da oferta 

dos serviços e sua qualidade. Esta verificação poderá ser feita através de pesquisas 

mensais que serão transformadas em boletins estatísticos. Podem ser realizada de 

forma alternada em todas as regiões do município. Durante a execução da pesquisa 

será realizada a inspeção de campo para verificação da qualidade dos serviços 

prestados naquela região, evitando que a informação colhida com os moradores seja 

incompatível com a realidade. Esta planilha deve ser elaborada pelos gestores e 

ratificada pela sociedade. Deve ser submetida á revisão periodicamente. 

Avaliação de Eficiência e Eficácia e Tabulação de Dados: esse instrumento 

permitirá a tabulação dos dados dos dois instrumentos de gestão anteriormente 

apresentados, demonstrando se os serviços executados têm a eficiência, 

universalidade, frequência e continuidade esperada; e se a eficácia esta sendo 
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atingida. Os resultados desta avaliação devem ser disponibilizados ao banco de 

dados do mencionado no objetivo 1 deste PMGRS. 

 

12.4. Procedimentos de controle e fiscalização 

Como parâmetros a serem controlados pelo gestor e pelos fiscais, sugerem-

se, como ponto de partida estes que são apresentados a seguir, por tipo de resíduo: 

 

Para a coleta e transporte de resíduos domiciliares: 

a) Peso do resíduo sólido coletado por setor; 

b) Distribuição e verificação dos serviços por horários e frequências; 

c) Otimização do trajeto e horários de transferência visando à minimização dos 

problemas de trânsito; 

d) Quantitativo e tipo dos veículos e equipamentos envolvidos; 

e) Condições da frota utilizada (idade e estado geral); 

f) Condição de estanqueidade dos veículos quanto ao chorume armazenado 

nas bacias de carga; 

g) Condições de segurança no transporte dos coletores (garis) no caminhão de 

coleta; 

h) Adequação da frota aos padrões de emissão de fumaça negra e de ruídos; 

i) Produtividade da frota coletora; 

j) Padrão de qualidade dos serviços; 

k) Controle de absenteísmo; 

l) Condições de trabalho dos empregados (higiene e segurança do trabalho); 

m) Quantidade e capacitação profissional do pessoal empregado; 

n) Aferição do volume de serviços extraordinários/emergenciais; 

o) Quilometragem produtiva e improdutiva da frota; 

p) Consumo de combustíveis/lubrificantes; 

q) Manutenção dos veículos e equipamentos (sistemáticas e custos); 

r) Estado de conservação/limpeza da frota; 

s) Vida útil de pneus e câmaras; 
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t) Uniformes e EPI's; 

u) Pontos críticos (locais de lançamento frequente de resíduos pela população). 

 

Para a coleta seletiva, devem ser controlados e fiscalizados: 

a) Peso do material reciclável coletado por setor; 

b) Distribuição e verificação dos serviços por horários e frequências; 

c) Otimização do trajeto e horários de transferência visando à minimização dos 

problemas de trânsito; 

d) Quantitativo e tipo dos veículos e equipamentos envolvidos; 

e) Condições da frota utilizada (idade e estado geral); 

f) Condições de segurança no transporte dos coletores (garis) no caminhão de 

coleta; 

g) Adequação da frota aos padrões de emissão de fumaça negra e de ruídos; 

h) Produtividade da frota coletora; 

i) Padrão de qualidade dos serviços; 

j) Controle de absenteísmo; 

k) Condições de trabalho dos empregados (higiene e segurança do trabalho); 

l) Quantidade e capacitação profissional do pessoal empregado 

m) Aferição do volume de serviços extraordinários/emergenciais; 

n) Quilometragem produtiva e improdutiva da frota; 

o) Consumo de combustíveis/lubrificantes; 

p) Manutenção dos veículos e equipamentos (sistemáticas e custos); 

q) Estado de conservação/limpeza da frota; 

r) Vida útil de pneus e câmaras; 

s) Uniformes e EPI's; 

t) Pontos de retirada de contêineres; 

u) Pontos críticos (locais de lançamento frequente de resíduos pela população). 

 

Para os resíduos de serviço de saúde, sujeitos ao PGRS:  
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a) Controlar as entregas de PGRS referente às Unidades de Saúde existentes 

no município, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental e outras 

orientações regulamentares. 

b) Controlar as atividades de capacitação, o treinamento e a manutenção de 

programa de educação continuada para o pessoal envolvido em todas as 

Unidades de Saúde na gestão e manejo dos resíduos. 

c) Fiscalizar se os funcionários das empresas contratadas são capacitados e 

treinados para executar os serviços; 

d) Requerer das empresas prestadoras de serviços terceirizados de coleta, 

transporte ou destinação final dos resíduos de serviços de saúde, a 

documentação definida no Regulamento Técnico da RDC 306 da ANVISA 

(licenças); 

e) Exigir das empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de 

licença ambiental para as operações de coleta, transporte ou destinação final 

dos resíduos de serviços de saúde; 

f) Solicitar informações documentadas referentes ao risco inerente ao manejo e 

destinação final do produto ou do resíduo. 

 

Para os resíduos de construção civil, sujeitos ao PGRS: 

a) Controlar as entregas de PGRS referente aos resíduos de construção civil, 

obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental e outras orientações 

regulamentares. 

b) Controlar e fiscalizar os comprovantes de capacitação e treinamento dos 

funcionários das firmas prestadoras de serviço que pretendam atuar nos 

transporte, tratamento e destinação final destes resíduos. 

c) Requerer das empresas prestadoras de serviços terceirizados a Licença 

Ambiental de coleta, transporte e destinação final dos resíduos. 

d) Exigir que sejam mantidas cópias do PGRS disponível em cada ponto ou 

estabelecimento de coleta para consulta sob solicitação da autoridade 

sanitária ou ambiental competente, dos empresários, funcionários e ao 

público em geral. 
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e) Exigir das empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de 

licença ambiental para as operações de coleta, transporte ou destinação final 

dos resíduos de construção civil; 

f) Exigir dos detentores de registro de produto que gere resíduo classificados na 

Classe I – Perigosos o fornecimento de informações documentadas 

referentes ao risco e disposição final do produto ou do resíduo. 

 

Para os resíduos especiais (sujeitos a Logística Reversa):  

a) Planejar e incentivar, via acordos setoriais e termos de compromisso entre o 

setor público e o setor empresarial, a estruturação e implementação de 

sistemas de logística reversa por parte dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes dessa tipologia de resíduos; 

b) Fiscalizar o processo e andamento das ações de Logística Reversa; 

c) Planejar e incentivar, via acordos setoriais e termos de compromisso entre o 

setor público e o setor empresarial, a expansão do sistema de Logística 

Reversa a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou 

de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, 

prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 

ambiente dos resíduos gerados; 

d) Fiscalizar se os comerciantes e distribuidores efetuam a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidas ou 

devolvidas, bem como se os fabricantes e os importadores encaminham à 

destinação final ambientalmente adequada os referidos materiais descartados 

e os rejeitos provenientes destes materiais; 

e) Exigir que todos os participantes dos sistemas de logística reversa 

disponibilizem ao órgão municipal informações completas e periódicas sobre 

a realização das ações de Logística Reversa; 

f) Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o 

retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 
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g) Incentivar o setor empresarial a contemplar os agentes ambientais (catadores 

de materiais recicláveis) na articulação da logística reversa. 
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13. MECANISMOS PARA A CRIAÇÃO DE FONTES DE NEGÓCIOS, 

EMPREGO E RENDA, MEDIANTE A VALORIZAÇÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

No município de Teófilo Otoni, a valoração dos resíduos sólidos 

reutilizáveis/recicláveis é praticada pelas cooperativas ASCANOVI, Reciclagem 

União e Coopercato, além de alguns estabelecimentos como ferros velhos e 

comércios de reciclagem (Alumínios Rocha e Filhos, Serafim Barbosa e Farias, 

Ferro Velho Concórdia e TOP – Comércio de Resíduos Recicláveis). Estas 

atividades são de suma importância para a cidade, pois estimulam a economia local 

e, consequentemente, a criação de emprego e renda. Há ainda o aspecto ambiental, 

pois com a reposição destes materiais no mercado, os resíduos deixam de serem 

destinados inadequadamente para o lixão da cidade ou de poluir os solos e as 

águas da região. 

Um dos princípios da Politica Nacional dos Resíduos Sólidos 

(Lei nº 12.305/2010) é o reconhecimento dos resíduos recicláveis como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e potencial promotor de 

cidadania. Para atender às diretrizes da Política, é de interesse do poder público em 

conjunto com as cooperativas, a avaliação de possibilidades para a implantação de 

tecnologias que agreguem valor aos resíduos sólidos gerados no município. 

Algumas das técnicas para o tratamento e valorização dos resíduos são 

indicadas na Tabela 27, variando de acordo com o tipo de resíduo, isto é, se o 

resíduo é do tipo seco ou do tipo úmido (orgânico). 

Tabela 27 - Técnicas e tratamentos para valoração de resíduos 

- Reciclagem – resíduos sujeitos a segregação de origem (separação em casa); 

- Valorização orgânica, por compostagem – resíduos de composição orgânica e 
não contaminados (restos de alimentos) 

- Valorização Energética 

 Processos fermentativos (onde se inclui a digestão anaeróbia e a degradação 
anaeróbia dos resíduos em aterros sanitários); 

 Processos pirolíticos (onde se inclui a Incineração com recuperação de calor, 
a pirólise e a gaseificação). 
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Atualmente as formas de se agregar valor econômico e obter ganhos 

financeiros com a reciclagem e reutilização de resíduos vêm ganhando força em 

diversos setores. No caso específico de Teófilo Otoni, projetos como o 

fortalecimento da coleta seletiva, reciclagem de RCCs e, possivelmente, 

aproveitamento dos lodos provenientes de ETEs como forma de adubação, são um 

bom exemplo de resíduos para se manejar e valorar. 

13.1. Coleta Seletiva e Reciclagem 

De acordo com Poleto et. al (2010), para que haja eficiência na coleta 

seletiva, a operação deve estar fundamentada nas seguintes: 

• Conscientização e comprometimento da população, no processo;  

• Tecnologia para a coleta, separação, armazenamento e reciclagem;  

• Mercado com capacidade para a absorção dos materiais separados. 

A coleta seletiva consiste, em uma primeira instância, na separação entre 

resíduos úmidos e secos já no seu local de origem, e de seu acondicionamento 

apropriado para viabilizar seu recolhimento e envio para destinações diferentes. 

Deve-se ressaltar que tanto os resíduos úmidos quanto os secos são passíveis de 

reciclagem. Entre os resíduos secos passiveis de reutilização ou reciclagem 

destaca-se o papel, plástico, vidro, metal entre outros materiais. Já o resíduo úmido 

passível de reciclagem é composto por matéria orgânica não contaminada, como por 

exemplo, restos de alimentos, guardanapos molhados, etc.  

Em Teófilo Otoni, as cooperativas realizam a coleta seletiva de resíduos 

secos visando à recuperação do valor econômico agregado. Há, porém, uma 

tendência de priorização da coleta daqueles resíduos que tem maior valor de 

mercado. Para que esta atividade seja exercida como uma prestação de serviço 

público, ela deve se adequar para coletar todos os tipos de resíduos passíveis de 

reutilização ou reciclagem, mesmo aqueles cujo valor de mercado seja menos 

interessante ao agente coletor. Assim, é necessário que haja um acordo entre o 

poder público e as entidades envolvidas com a coleta seletiva de resíduos na 

cidade, buscando conciliar os diferentes interesses. 

O PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS (2013) destaca a importância da 

participação o Poder Público no contexto da coleta seletiva do município, por meio 



   
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         306 
www.shs.com.br 

dos gestores municipais, pela instituição de programas e ações de capacitação 

técnica e de educação ambiental. Aponta, também, que esse processo deve garantir 

a participação dos grupos interessados, em especial, das cooperativas e demais 

associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, visando ao 

aprendizado de mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e 

renda. Tal guia ainda ressalta que: 

“(...) A avaliação periódica também permitirá o acompanhamento 

da execução do plano. Por meio de indicadores apresentados a cada 

revisão, será possível tomar ações corretivas, e até preventivas, quando 

necessário. Finalmente, com a valorização dos resíduos sólidos, espera-

se que surjam novos negócios, postos de trabalho e tecnologias (…)”. 

 

Ainda neste contexto de formulação de mecanismos para a criação de 

negócios, emprego e renda mediante a valorização dos resíduos sólidos, destaca-se 

nos resíduos orgânicos uma possibilidade de criação de empregos para a triagem e 

operacionalização de unidades de compostagem, e, fundamentalmente, mercado de 

venda de composto orgânico para hortas e jardins. Apesar de ainda insipiente o uso 

desta tecnologia para grandes quantidades de resíduos orgânicos, aponta-se esta 

como sendo uma alternativa a ser levada em conta a partir do detalhamento de 

aspectos de cunho agronômico e de inserção econômica na região de Teófilo Otoni. 

Ressalta-se a possibilidade de consorciar atividades que fomentem a 

compostagem com o crescente mercado de produtos agrícolas orgânicos. Neste 

sentido, é importante o gestor municipal desenvolver continuamente iniciativas que 

visem à realização de oficinas sobre compostagem de produtos orgânicos. 

Além disso, destacam-se ações voltadas para a educação ambiental como 

uma ferramenta essencial para os programas de reciclagem. Isto, pois, através dela 

é possível que se garanta fomente a conscientização dos habitantes quanto ao seu 

papel de gerador de resíduos sólidos por um lado, e de agente viabilizador de boas 

práticas ambientais por outro. 

13.2. Resíduos de Construção Civil 

A reciclagem, beneficiamento e reutilização e dos Resíduos de Construção 

Civil (RCC) têm como objetivo não só o aspecto financeiro, mas também o 
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ambiental, uma vez que reduz: as disposições deste material em locais impróprios; 

os grandes volumes encaminhados para a disposição final; e o número de viagens 

de transporte dos resíduos.  

O processo de reciclagem de resíduos da construção civil pode ser feitos em 

usinas fixas de RCC ou unidades móveis instaladas nas próprias obras. 

Resumidamente, a reciclagem de RCC segue um processo que compreende as 

seguintes etapas: 

 recepção do entulho; 

 triagem manual (seleção dos resíduos Classe A segundo a  Resolução 

CONAMA nº 307/2002); 

 remoção dos materiais magnetizáveis; 

 peneiramento (classificação por granulometria); e 

 armazenamento do agregado reciclado. 

Estas etapas permitem que sejam obtidos agregados como: areia, bica 

corrida, britas (0,1, 2, 3), rachão e brita reciclada, que segundo DEGANI (2003), 

quando devidamente selecionados, podem ter uma infinidade de aplicações, das 

quais destacam-se: obras de drenagem; execução de contra pisos; agregados para 

a produção de concretos e argamassas; preenchimento de vazios em construções; 

preenchimento de valas de instalações; reforço de aterros; fabricação de blocos de 

concreto residual, dentre outros artefatos pré-moldados. 

Os agregados também podem ser processados e transformados em blocos e 

pisos para pavimentação, obtendo assim maiores ganhos com seu 

reaproveitamento. 

Um exemplo de reutilização de RCC é visto na PROHAB em São Carlos-SP 

(Fiugura), que recicla uma grande parcela dos resíduos de construção civil gerados 

no município, e transforma-os em materiais de construção civil que podem ser 

utilizados em diversas obras, como habitações, reforço de base e sub-base e 

pavimentações. 
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Figura 2 - Usina de Reciclagem de RCC em São Carlos-SP 

 

Fonte: Vitruvius, foto Manoel Virgínio 2012 

A transformação de resíduos da construção civil (RCC) em agregados e 

subprodutos de construção civil viabiliza a geração de trabalho e renda, 

apresentando-se como um interessante mecanismo de valorização de resíduos que 

deve ser estimulado pela Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. 

13.3. Lodos de Estações de Tratamento de Esgotos 

De acordo com CORRÊA e CORRÊA (2001), em seu estudo (Valoração de 

biossólidos como fertilizantes e condicionadores de solos, 2001) a valorização da 

matéria orgânica do esgoto pode se dar através da incorporação de biossólidos em 

solos como fontes de Nitrogênio, Fósforo e matéria orgânica, utilizando-se do 

método de mercado e de bens substitutos  

O lodo fresco (não digerido) deve ser manejado por meio de processos como 

compostagem, secagem com calor, caleação ou insolação natural, permitindo sua 

higienização e/ou estabilidade para uso como biossolido, para que assim, possa ser 

garantida a valorização deste resíduo originado de Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETE). 
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A aplicação do composto produzido pode ser feita em canteiros de jardinagem 

e áreas verdes de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, 

contudo, no caso da horticultura, seu manejo e aplicabilidade exigem maiores 

cuidados devido às questões sanitárias. 

Para que a valoração e o uso do lodo como forma de complemento de 

adubação ocorra de forma segura e sustentável certas características e padrões de 

qualidade mínimos estabelecidos pela Resolução CONAMA N° 375/2006 – que 

define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgotos gerados 

em ETEs, entre outras providências, que precisam ser alcançados. 

Os gastos envolvidos nos processos podem variar de acordo com os 

tratamentos a que será submetido o lodo para alcançar os padrões estabelecidos 

pelo CONAMA, sendo então necessária uma avaliação para a verificação da 

viabilidade econômica do mecanismo a ser implementado. 
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14. AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

Para o bom funcionamento dos serviços de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos de Teófilo Otoni, ações preventivas e corretivas deverão ser 

implementadas visando o melhoramento contínuo e progressivo da gestão de 

resíduos sólidos e limpeza urbana. Estas ações se fazem fundamentais uma vez 

que têm o intuito de garantir maior segurança e continuidade operacional das 

questões ambientais e sanitárias, visando reduzir a vulnerabilidade do setor. 

As ações preventivas têm como objetivo prevenir possíveis falhas no setor, 

assegurando que imprevistos não atrapalhem ou prejudiquem seu funcionamento, 

bem como as ações propostas pelo PMGIRS. Já, as ações corretivas são medidas 

tomadas para eliminar a(s) causa(s)-raiz de não conformidades, e a prevenção de 

sua repetição. 

A criação/instalação de Ecopontos pode se configurar uma ação preventiva 

que pode transformar o cenário da disposição irregular de entulhos em pontos 

viciados no município de Teófilo Otoni. São chamados de pontos viciados locais que 

recebem comumente RCCs, resíduos de poda, resíduos de grande volume entre 

outros objetos. Essa destinação é realizada por caçambeiros informais e pela 

população desinformada dos prejuízos que isso acarreta. 

Os ecopontos consistem em locais adequadamente estruturados pra que os 

munícipes possam voluntariamente levar resíduos provenientes de construção civil, 

resíduos volumosos, e possivelmente resíduos de poda e capina, evitando o despejo 

irregular desses materiais. Desta maneira, os ecopontos auxiliam com a recuperação 

de áreas já degradadas e favorecem no aspecto paisagístico do município. 

Para a estruturação de ecopontos, as diretrizes para o projeto, implantação e 

operação, devem estar em consonância com a NBR 15112 (ABNT, 2004), esta que 

estabelece normas e fixa requisitos para criação de áreas de transbordo e triagem. A 

Figura 3 mostra o modelo da estrutura geral de um ecoponto. 
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Figura 3 - Estrutura Geral de um Ecoponto 

 

Fonte: Pinto e Gonzalez, 2005 

Complementarmente á criação dos ecopontos, a criação de uma legislação 

que proíba a disposição de lixo, entulho, entre outros rejeitos em terrenos baldios e 

lugares irregulares faz-se de extrema importância, pois serve como força inibidora e 

legal para com a sociedade de dispor inadequada de seus resíduos, aplicando-se 

punição financeira a pessoa física ou jurídica pelo descumprimento da lei. 

Ao analisar o cenário atual de Teófilo Otoni, uma das questões que deve ser 

priorizada, em concordância com a PNRS, é o encerramento do lixão.  Findar a 

disposição inadequada dos resíduos deve ocorrer o mais rápido possível para que 

problemas futuros de saúde pública e ambientais não tomem proporções 

irreversíveis, e consequentemente, dificulte a previsão de eventuais situações 

emergenciais. 

Para o encerramento das atividades do lixão, recursos técnicos e financeiros 

são necessários para remediar as áreas já degradadas e a alocação de um novo 

aterro sanitário. De acordo com FEAM (2010) destacam-se as seguintes medidas 

que norteiam e auxiliam no processo de desativação do lixão: 

 Caracterização e identificação do empreendimento e dos responsáveis 

pelo projeto; 
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 Levantamento topográfico/cadastral com indicação de cursos dˈágua, 

poços ou cisternas e edificações existentes no entorno de até 500m; 

 Caracterização geológica/geotécnica da área; 

 Diagnóstico ambiental simplificado, com a descrição dos aspectos 

físicos e socioeconômicos da área de entorno do deposito de lixo; 

 Memorial descritivo das propostas para os processos de recuperação, 

contendo orientações para execução dos serviços de reconformação 

geométrica, selagem do lixão, drenagem das águas pluviais, drenagem 

dos gases, drenagem e tratamento dos lixiviados, cobertura vegetal e 

isolamento da área; 

 Definição das alternativas de uso futuro da área; 

 Definição de um programa de monitoramento da estabilidade do 

maciço; do estado de manutenção dos sistemas de drenagem (pluvial, 

gases e lixiviados), qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 

crescimento e controle da cobertura vegetal, sistemas de sinalização e 

isolamento da área; 

 Custos estimados e cronograma de execução. 

Entre as priorizações das ações corretivas, destacam-se aquelas que buscam 

sanar os passivos ambientais presentes no município. Primeiramente, os passivos 

ambientais devem ser estimados e tratados como responsabilidade do poder público 

para com o meio ambiente, procurando a mitigação e recuperação dos danos 

causados, reestabelecendo à qualidade ambiental. 

A recuperação de APP´s, principalmente das matas ciliares, é uma das 

atividades a se realizar como medida corretiva de grande importância, pois são elas 

que evitam o assoreamento dos corpos hídricos, reduzem a quantidade dos 

resíduos e poluentes que vão para o curso d'água e mantem o equilíbrio ecológico 

do meio. 

14.1. Plano de Monitoramento 

O Plano de Monitoramento serve de auxílio para que as ações preventivas e 

corretivas tomadas sejam as mais permanentes e eficientes possíveis. É 
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recomendado que as ações pendentes e/ou atrasadas sejam relatadas à 

administração pública na primeira oportunidade. 

O monitoramento a ser realizado tem caráter fiscalizatório, proporcionando o 

cumprimento das questões que envolvem o PMGIRS , e identificando as atividades 

efetivas e potencialmente degradadoras da qualidade do meio ambiente e recursos 

hídricos. 

Esta fiscalização deve ser realizada de forma planejada e articulada pelo 

poder público por meio de suas secretarias e dos órgãos relacionados às questões 

de saneamento do município, em especial ao sistema de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos. Levando-se em conta alguns conceitos estabelecidos por 

Bateman (1998) adequados pela presente equipe para este plano de gestão de 

resíduos sólidos, algumas ações de monitoramento dos procedimentos foram 

elencadas (Tabela 28). 

Tabela 28 - Ações de Monitoramento 

 Estabelecer padrões de desempenho que indiquem o progresso rumo aos objetivos de 
longo prazo. 

 Monitorar a eficiência e eficácia dos projetos e metas pela coleta de dados de seu 
desempenho. 

 Fornecer feedback à população, sobre o progresso e desempenho do plano. 

 Identificar problemas através da comparação entre dados de desempenho e os padrões 
pré estabelecidos. 

 Executar ações corretivas. 

Fonte: SHS, adaptado de Bateman (1998) 

14.2. Ações para situações de emergência e contingência 

Para que a gestão e operacionalização dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos ocorram a de maneira efetiva e eficiente é importante 

que existam procedimentos operacionais preestabelecidos, com o intuito de prevenir 

ocorrências indesejadas que possam afetar negativamente o sistema. Tais 

procedimentos devem ser executados por meio do controle e monitoramento das 

condições físicas das instalações e dos equipamentos, para minimizar a ocorrência 

de sinistros e interrupções na prestação dos serviços. 
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As ações para emergência e contingência têm como objetivo identificar as 

estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos gestores, 

tanto em caráter preventivo como corretivo, procurando aumentar o grau de 

segurança e a continuidade operacional do sistema de resíduos sólidos. 

Em caso de ocorrências anormais, que excedam a capacidade de 

atendimento local, os órgãos gestores devem dispor de todas as estruturas de apoio 

(mão de obra, materiais e equipamentos); de manutenção estratégica; das áreas de 

gestão operacional; de controle de qualidade; de suporte como comunicação, 

suprimentos e tecnologias de informação; dentre outros mecanismos. Tais 

estruturas, se bem organizadas e geridas, podem resultar em maior segurança e 

continuidade operacional, sem comprometimento ou paralisações dos serviços. 

As medidas de emergência e contingência foram propostas com o intuito de 

orientar a atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os impactos 

causados por situações críticas não esperadas. Assim, no Quadro 81 são 

apresentadas algumas dessas ações a serem adotadas para os serviços de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos. 
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Quadro 81 - Ações de Emergência e Contingência para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Ocorrências Ações 

Interrupção dos serviços de varrição. 
 Acionar ou contratar funcionários para efetuarem a limpeza dos pontos mais críticos e 

centrais da sede e dos distritos urbanos. 

Paralisação dos serviços de poda e supressão de vegetação. 
 Mobilização de equipe de plantão e equipamento; 
 Acionar, caso necessário, Concessionária de Energia Elétrica; 
 Acionar, caso necessário, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. 

Paralisação do serviço de capina e roçada. 
 Acionar equipe operacional da Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras 

para cobertura e continuidade do serviço. 

Paralisação do serviço de coleta domiciliar. 

 Empresas e veículos previamente cadastrados deverão ser acionados para assumirem 
emergencialmente a coleta nos roteiros programados, dando continuidade aos 
trabalhos; 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência. 

Paralisação do recebimento voluntário de materiais recicláveis. 
 - Acionar a Secretaria de Meio Ambiente para providências, ou seja, reestabelecer a 

parceria com a associação responsável. 

Paralisação do serviço de coleta de resíduos de serviço de 
saúde. 

 Celebrar contrato emergencial com empresa especializada na coleta desses resíduos. 

Paralisação total do local para destinação final dos resíduos 
sólidos do município. 

 Estabelecer unidade emergencial de transbordo, apenas em caráter temporário; 
 Possibilidade de transporte e disposição dos resíduos em aterros sanitários localizados 

em cidades vizinhas. 

Paralisação parcial do local para destinação final dos resíduos 
sólidos, em caso de incêndio, explosão e/ou vazamento tóxico. 

 Estabelecer unidade emergencial de transbordo, apenas em caráter temporário; 
 Possibilidade de transporte e disposição dos resíduos em aterros sanitários localizados 

em cidades vizinhas. 

Paralisação dos locais de entrega voluntaria (LEV), no caso de 
incêndio ou explosão. 

 Acionar Corpo de Bombeiros e Defesa Civil; 
 Estabelecer unidade emergencial de transbordo, apenas em caráter temporário. 
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15. PROCEDIMENTOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

DOS OBJETIVOS E METAS 

15.1. Formas de divulgação dos procedimentos e eventos 
integrantes da gestão dos setores de saneamento básico 

A necessidade de incentivar a população a agir conjuntamente com a 

Prefeitura de Teófilo Otoni para viabilizar uma gestão eficiente dos serviços 

integrantes do saneamento básico é reconhecida como um desafio dos mais 

importantes. 

 Nos quatro setores há procedimentos nos quais a colaboração da população 

é fundamental para que se configure uma operacionalidade racional e sustentável 

Isto é particularmente verdadeiro para o setor de resíduos sólidos, onde a geração 

propriamente dita dos resíduos e seu primeiro acondicionamento ocorrem dentro do 

domicílio do cidadão, longe das vistas dos gestores e concidadãos. Daí estes 

procedimentos (produção do resíduo e acondicionamento adequado à rota 

específica que ele deve tomar) passam a exigir de cada um, atitudes embasadas em 

consciência coletiva e cidadania. 

Tal situação requer uma orientação educacional, dentro da qual devem ser 

utilizados mecanismos e estratégias de publicidade com a finalidade de sensibilizar 

a população a incorporar procedimentos comprometidos com uma gestão 

sustentável dos setores de saneamento básico, no seu cotidiano.  

Na fase de elaboração do PMSB os esforços de divulgação buscaram  

informar o objetivo e abrangência do plano e a importância da participação de todos 

em sua elaboração. Após a aprovação do PMSB, a divulgação deverá focar-se no 

seu andamento, ou seja, na implementação das ações previstas no plano, com 

informações do desempenho dos envolvidos na gestão e ne prestação dos serviços, 

no cumprimento das metas propostas. Para tanto deverá ser assegurada ampla 

divulgação e acesso da população aos indicadores de desempenho e ao 

acompanhamento das ações realizadas versus cronogramas projetados. 

Assim, o presente capítulo indica e descreve os mecanismos e estratégias 

passíveis de serem adotados visando à educação ambiental na esfera do 

saneamento básico, com foco nos procedimentos importantes para a viabilização do 

abastecimento de água potável de forma ininterrupta, da coleta de esgotos sem 

distúrbios para a população, da vivência de eventos naturais - como chuvas 
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intensas, sem riscos para o cidadãos e da disponibilidade de uma cidade limpa, livre 

de resíduos e rejeitos (ou lixo) jogados em locais inadequados. 

A importância da orientação educacional em questões de gestão ambiental, 

incentivada pela ampla divulgação e publicidade, é reconhecida em nível federal 

pela Lei nº 9.795 de 1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental, regulamentada pelo Decreto 4281 de 

2002.  

No seu artigo 3º, a Lei discorre sobre o processo educativo ressaltando a 

participação responsável dos ―meios de comunicação de massa, em colaborar de 

maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas 

sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação‖. 

Por sua vez, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010, dispõe 

sobre a importância dos mecanismos de divulgação e publicidade dos planos de 

resíduos sólidos, conforme seu artigo 14, cujo texto solicita ―ampla publicidade ao 

conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em sua 

formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei nº 

10.650 de 2003 e no artigo 9º da Lei 11.445 de 2007‖. 

Por fim, sabe-se da dificuldade de fazer com que o Plano Municipal de 

Saneamento Básico seja do conhecimento público. No entanto deve-se garantir que  

o conteúdo deste seja de domínio público, tendo seu acesso facilitado, com 

esclarecimento e orientação para quem dele se interessar. Esta providência deve 

ser desenvolvida pelos agentes públicos encarregados do monitoramento do PMSB 

e da avaliação da eficiência dos serviços prestados à população. O site oficial da 

Prefeitura Municipal deve disponibilizar um link para o PMSB onde se abrirá 

conteúdos com  proposições, metas e principais indicadores, mantidos atualizados 

pelos gestores do PMSB. Ainda, poder-se-á introduzir, no ambiente digital, 

pesquisas de opinião ou de satisfação quanto aos serviços prestados. 

Adicionalmente ao uso da Internet todas as oportunidades de uso dos demais meios 

de comunicação devem ser aproveitadas e esta deve ser uma responsabilidade 

primeira da estrutura de gestão do PMSB, que deve estar muito próxima do setor de 

relações públicas e institucionais do executivo municipal e do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico. 
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15.1.1. Mecanismos de publicidade e mobilização social 

Mecanismos de publicidade são os meios específicos pelos quais as 

informações necessárias são veiculadas para a divulgação de eventos, neste caso 

sobre saneamento básico, e para a orientação educacional da população no 

cumprimento de seu papel como usuária dos quatro eixos de serviços. 

Os mecanismos de publicidade podem ser tratados basicamente em três 

categorias: 

1 Materiais de divulgação, os quais consistem em material físico (faixas, 

folhetos, cartazes e cartilhas) e material digital (arquivos para serem 

postados em sites, páginas de redes sociais ou distribuídos em pen 

drives, por ex.);  

2 Serviços de divulgação, que se baseiam na contratação de serviços 

como carros de som, elaboração de design gráfico, gravação de vídeos 

e jingles, etc;  

3 Meios de comunicação em massa, que representam os principais 

veículos de publicidade, ou seja, os jornais impressos e digitais, 

revistas, emissoras de rádio e televisão.  

Já a mobilização social pode ser obtida através da organização e condução 

de reuniões públicas. 

Para a elaboração dos materiais de divulgação, deve ser considerada a 

criação de ilustrações temáticas e a disposição do conteúdo de forma didática, 

visando influenciar os leitores a prestar atenção e entender os conteúdos que estão 

sendo transmitidos. O conteúdo deverá ser elaborado de uma forma elucidativa em 

linguagem coloquial e atraente, evitando termos técnicos desconhecidos pela 

população em geral. 

Para a contratação de serviços de divulgação devem ser elaborados, por 

equipe técnica, os textos das gravações a serem transmitidas pelos carros de som 

ou outros meios, seguindo o mesmo sistema didático no uso da linguagem. Além 

disso, para veiculação em áudio, a transmissão das gravações poderá ser 

acompanhada de jingle ou vinheta (mensagem publicitária musicada), aprofundando 

a influencia do conteúdo das gravações.  
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A utilização dos meios de comunicação em massa como mecanismo de 

publicidade para a conscientização do manejo dos resíduos sólidos pode ocorrer 

através da realização de curtas (vídeos de curta duração) didáticos. 

Como exemplo de sucesso na pedagogia em ampla extensão relacionada a 

um dos setores do saneamento básico, o manejo de resíduos sólidos, pode-se citar 

o programa ―Lixo que não é Lixo‖ implantado em 1989 pela Prefeitura de Curitiba, 

tendo como símbolo inicial a ―Família Folhas‖, orientando a população para a 

separação prévia dos materiais recicláveis.   

Em 2006, com a continuação do programa, foi desenvolvida a ―Turma do 

Separe‖ com a função de educar para a separação dos diferentes tipos de materiais 

recicláveis presentes nos resíduos sólidos, segundo o padrão de cores estabelecido 

pela Resolução CONAMA nº 275 de 2001. Os personagens criados para esta 

campanha são:  

 Vidrovaldo - verde, representando os vidros; 

 Plastilde - vermelha, representando os plásticos; 

 Ed Metal - amarelo, representando os metais; e 

 Papelucho - azul, representando o papel;  

Figura 4 - Frente e verso do folheto da história em quadrinhos com os personagens da campanha 
―Turma do Separe‖ 

 

Fonte: Prefeitura de Curitiba, 2006 
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Atualmente, a nova campanha de educação ambiental da Prefeitura de 

Curitiba baseia-se no personagem Dr. Sigmundo, um ―terapeuta‖ que apresenta 

procedimentos simples a serem adotados visando o principio dos 3R’s – Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar.  

Os personagens são apresentados em animação gráfica em curtas diferentes 

de aproximadamente um minuto cada. A publicidade da campanha também conta 

com peças para mídia impressa, mobiliário urbano, outbus e caminhões de coleta 

personalizados. 

Figura 5 - Campanha de educação ambiental de Curitiba 

 

Fonte: Prefeitura de Curitiba, 2014 

Estes casos são apresentados visando subsidiar, com exemplos, a realização 

de uma campanha de educação ambiental em Teófilo Otoni. A incorporação de 

personagens em campanhas de educação ambiental é efetiva principalmente em 

longo prazo, pois as mensagens são mais assimiladas por crianças e adolescentes. 

Para o aumento da efetividade em curto prazo, este tipo de campanha deverá ser 

acompanha por medidas de regulamentação, de fiscalização e regulação em torno 

das obrigações dos usuários dos sistemas de saneamento básico. 

A seguir estão apresentadas descrições sucintas dos mecanismos de 

publicidade, bem como indicações quanto ao conteúdo, especificações técnicas, 

sugestões de locais para a utilização, entre outras informações, que podem ser 

utilizadas como referências iniciais em cada mecanismo na elaboração de 

estratégias de publicidade no município de Teófilo Otoni. 



   
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         321 
www.shs.com.br 

15.1.2. Materiais de divulgação 

a.  Faixas 

A faixa é um material utilizado principalmente na divulgação de eventos a ser 

utilizado poucos dias antes da realização dos mesmos, devendo ser retirada logo 

após a data de realização.  

 Locais sugeridos: deverá ser colocada em locais de intensa 

circulação de pessoas. 

 Informações mínimas: nome do evento, data, horário e local. 

 Especificações sugeridas: faixas em recorte eletrônico e de material 

resistente às intempéries climáticas. 

 Tamanho sugerido: 5,0 X 1,0 m. 

 Número mínimo sugerido de unidades para Teófilo Otoni: 3 faixas 

para a sede e 1 faixa para cada distrito municipal.  

b.  Folhetos - Folders e Flyers 

Folders e flyers são impressos publicitários que contêm grandes quantidades 

de informações. O folder se diferencia do flyer por possuir dobras. Sua utilização 

baseia-se principalmente na divulgação mais detalhada de eventos e na boa 

aplicabilidade na educação ambiental contínua sobre o procedimentos em 

saneamento básico. Para maior eficiência e amplitude na divulgação, sugere-se 

divulgar cartazes relacionados aos folhetos em locais próximos à distribuição dos 

mesmos. 

Em geral, para a elaboração de folhetos, devem-se levar em conta as 

seguintes informações: 

 Temática;  

 Tiragem;  

 Formato: tipo de papel, tamanho, número de obras, ilustrações, 

quantidade de cores;  

 Público alvo;  

 Período de elaboração, impressão e distribuição;  

 Estratégias de divulgação e distribuição do material a ser produzido;  

 Avaliação/indicadores de desempenho. 
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Sugestões para a utilização de folhetos. 

 Locais sugeridos: 

o Para divulgação de eventos: envio do material para escolas, 

associações, congregações, locais de intensa circulação pública 

e entidades representativas da sociedade civil. 

o Para educação ambiental: envio do material preferencialmente 

aos locais onde ocorrem os problemas com maior evidência. 

(folhetos sobre resíduos devem ser distribuídos em locais de 

maior geração, distribuição, comercialização ou circulação do 

resíduo em questão. ex: folhetos sobre pneus, resíduos de óleos 

lubrificantes e panos sujos com óleo devem ser distribuídos em 

postos de gasolina e oficinas mecânicas). 

 Informações mínimas: 

o Para divulgação de eventos: conteúdo do evento, descrição, 

programação para cada dia do evento, palestrantes, oficinas, 

mini cursos, worshops, etc. 

o Para educação ambiental: como proceder, no caso de resíduos: 

para onde levar ou quem virá buscar os resíduos;  o que não se 

deve fazer;  informações de contato como e-mail, telefone (SAC) 

e endereço dos responsáveis pela gestão de resíduos sólidos.  

 Especificações sugeridas: papel couché 90g; Cores: 4X4 

 Tamanho sugerido: A5 

 Quantidade de material impresso:  

o Para divulgação de eventos: quantidade apenas para o envio às 

entidades sociais que representam o público-alvo do evento em 

questão, visando à redução de material impresso. 

o Para educação ambiental contínua: quantidade suficiente para 

número de aprendizes, considerando processos de fabricação e 

divulgação contínuos. 
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c. Cartazes  

O cartaz ou pôster é um suporte fixado em espaços públicos, de maneira a 

possibilitar sua visualização pelas pessoas que transitam por estes locais. Sua 

utilização baseia-se principalmente na divulgação de eventos e como atrativo 

estético para a educação ambiental contínua.  

Em geral, para a elaboração dos cartazes, devem-se levar em conta as 

seguintes informações: 

 Características: assunto, formato, tamanho, cores, quantidade e 

linguagem;  

 Público alvo;  

 Período de elaboração, impressão e distribuição;  

 Estratégias de divulgação e distribuição do material a ser produzido;  

 Locais de divulgação. 

Sugestões para a elaboração de cartazes: 

 Locais sugeridos: 

o Para divulgação de eventos: envio do material para escolas, 

associações, congregações, locais de intensa circulação pública 

e entidades representativas da sociedade civil. 

o Para educação ambiental: envio do material preferencialmente 

aos locais de maior ocorrência de problemas. 

 Informações mínimas: 

o Para divulgação de eventos: conteúdo do evento e principais 

atrações (palestrantes, oficinas, mini cursos, worshops, etc.) 

dispostos de maneira resumida e atrativa. 

o Para educação ambiental: informações visuais resumidas e 

atrativas sobre o tema, incluindo dados sobre os locais onde há 

informação mais detalhada (estabelecimentos especializados,  

sites da web, etc.) 
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 Especificações sugeridas: papel couché 115g; Cores: 4X0, com fita 

dupla face; 

 Tamanho sugerido: A2 

 Quantidade de material impresso:  

o Para divulgação de eventos: quantidade apenas para o envio às 

entidades sociais que representam o público-alvo do evento em 

questão, visando à redução de material impresso. 

o Para educação ambiental: quantidade suficiente com fabricação 

e divulgação contínua. 

 

 

d. Cartilha 

A cartilha (ou livro, livrete, manual, atlas, almanaque, apostila e similares) é 

um material pedagógico no formato ilustrativo com informações básicas e resumidas. 

Sua principal função dentro dos temas deste PMSB é a educação ambiental 

continua a respeito do uso racional da água e do manejo de resíduos sólidos, sendo 

possível conter informações sobre todos os 4 setores, sobre alguns ou apenas a 

respeito de um dos eixos do saneamento básico, a critério da demanda de gestão 

naquele momento. 

Em geral, para a elaboração da cartilha, devem- se levar em conta as 

seguintes informações: 

 Plano da cartilha/ Roteiro/Sumário/Itemização;  

 Tiragem;  

 Formato: nº de páginas, tamanho, tipo de papel do miolo, da 

capa, se contém ilustrações;  

 Quantidade de cores e se a cartilha será colada ou grampeada; 

 Público alvo;  

 Cronograma: período de elaboração, impressão e distribuição;  

 Estratégias de divulgação e distribuição do material a ser 

produzido;  
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 Periodicidade e previsão de edições. 

Sugestões para a elaboração da cartilha: 

 Locais sugeridos: envio para escolas, associações, congregações, 

entidades representativas da sociedade civil, e divulgação durante 

eventos e reuniões públicas com as temáticas do uso racional da água 

e manejo de resíduos sólidos.  

 Informações mínimas sobre o conteúdo da cartilha: definição do objeto 

tema da cartilha (o que é); orientações sobre procedimentos 

necessários para viabilizar algum processo (como proceder); o que não 

se deve fazer;  outras informações relevantes e dados para contato, 

como e-mail dos gestores, telefone (SAC) e endereço dos gestores e 

responsáveis.  

 Especificações sugeridas: papel couché 90g;  

 Tamanho sugerido: A5 

 Quantidade de material impresso: quantidade apenas para o envio às 

entidades sociais, visando à redução de material impresso. 

e. Outbus 

O outbus, conhecido também como busdoor é um mecanismo de veiculação 

de anúncios publicitários, utilizado tanto para a divulgação quanto para a educação 

ambiental. Na maioria dos casos, o outbus consiste na colagem de um painel 

adesivo no lado externo do veiculo, sendo mais comum a exposição na janela 

traseira dos ônibus e nas laterais de caminhões. 

À título de exemplo, cita-se que para a divulgação da coleta seletiva, a 

Prefeitura de Curitiba utilizou o mecanismo do outbus para personalizar seus 

caminhões de coleta seletiva como estratégia de divulgação do programa, incluindo 

a apresentação dos personagens da Turma do Separe, criados para orientação de 

triagem dos resíduos sólidos recicláveis: metal, papel, vidro e plástico. 
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Figura 6 - Espécie de outbus utilizado para a personalização dos caminhões de coleta seletiva do 
município de Curitiba. 

 

Fonte: Prefeitura de Curitiba, 2014 

f. Website e produção de CD-ROM 

O website ou site é um conjunto de páginas virtualmente localizadas em um 

endereço da internet. Sua função como mecanismo de publicidade está na 

divulgação eficiente de informações fundamentais para conscientização do público 

em geral, além da divulgação de eventos.  

Sugere-se que o site seja elaborado prioritariamente, pois servirá como base 

de informações para os outros materiais de divulgação, que deverão possuir um link 

com o endereço virtual para o acesso do site. 

De forma geral, o site deverá conter as informações mínimas sobre os 

procedimentos que os gestores de saneamento esperam dos usuários dos serviços, 

dispostos em uma plataforma atraente e ilustrativa com cores bem definidas para 

cada tema, além de calendário contendo todos os eventos relacionados ao 

saneamento básico municipal planejados para o município.   

 Informações mínimas:  

o Desenhos esquemáticos de cada setor para que o cidadão 

entenda como se dá seu funcionamento no município.   

o Procedimentos que viabilizam o uso racional da água dentro de 

casa; 

o Procedimentos necessários à viabilização da gestão sustentável 

de resíduos sólidos. (geração, acondicionamento, coletas 
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efetuadas em função do tipo de resíduo, destinações para cada 

tipo de resíduo sólido). 

o Tipos de resíduos sólidos (recicláveis secos, resíduos orgânicos 

passíveis de reciclagem, resíduos sujeitos a logística reversa e 

rejeitos). 

o Locais de entrega dos resíduos de acordo com a sua 

classificação. 

o Responsabilidade atribuída nas diferentes etapas de gestão de 

resíduos de acordo com a legislação.  

o Informações de contato como e-mail, telefone (SAC) e endereço 

dos gestores e responsáveis. 

o Apresentação de perguntas frequentes com as respostas 

adequadas.  

o Outras informações relacionadas possíveis dúvidas: como 

proceder em casos de crise, emergências ou contingências? O 

que fazer no caso de interrupções do fornecimento de água?; 

No caso de chuvas fortes, ficar atento à que?; Para onde levar 

ou quem virá buscar o resíduo em questão? O que não se deve 

fazer? O que não se deve fazer?. 

Além disso, para a construção da página na internet devem-se levar em 

consideração os seguintes fatores: 

o Produção do site.  

o Edição e arte. 

o Forma de hospedagem.  

o Sistema de manutenção.  

o Público alvo. 

O pen drive pode ser um meio de distribuição de conteúdos de Educação 

Ambiental em formato digital a ser distribuído para públicos-alvo escolhidos pelos 

gestores. 
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Para a configuração do pen drive devem-se levar em consideração os 

seguintes fatores: 

o Características do conteúdo: texto, imagens, banco de dados, 

fotos, mapas, etc. 

o Público alvo.  

o Número de unidades. 

o Forma de distribuição. 

15.1.3. Serviços de divulgação 

a.  Carro de som 

O serviço de divulgação por carro de som consiste na gravação de uma 

mensagem publicitária a ser repetida pelo equipamento de som instalado no veículo. 

A principal função da utilização desse serviço está na divulgação de eventos. O 

conteúdo da mensagem deve ser curto, associando informações do evento a frases 

chamativas que despertem o interesse da população. 

 Locais sugeridos: a rota do veículo deve ser calculada com base no 

raio de alcance do equipamento de som, evitando o trânsito próximo a 

hospitais e clínicas. O tempo de serviço varia conforme a região do 

município a ser abrangida pela publicidade, tendo como sugestão o 

quadro a seguir: 

Quadro 82 - Relação da região de Teófilo Otoni, a quantidade de dias e horas de serviço do carro de 
som 

Região de Teófilo Quantidade de dias anteriores ao evento Horas de serviço/dia 

Centro 5 1 

Bairros 3 4 

Distritos 3 1 

 

 Informações mínimas: nome do evento, data, horário, local e frases 

motivadoras. 

 Tempo de serviço estimado por evento:  27 horas 

b. Design gráfico, jingles e vídeos 
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O design gráfico é uma espécie de comunicação visual, que consiste na 

transmissão de ideias e conceitos através de imagens, com o objetivo de facilitar a 

assimilação do conteúdo transmitido. O jingle ou vinheta é uma forma de 

comunicação auditiva, na qual o conteúdo a ser transmitido é associado a ritmos e 

melodias. A produção de vídeos, filmes e curtas consiste na comunicação 

audiovisual que pode ser realizada através de animações gráficas ou gravações de 

imagens em movimento.  

Quanto maior a diversificação dos mecanismos pelos quais o conteúdo da 

educação ambiental é transmitido, maior a amplitude e profundidade no processo de 

aprendizado educativo. A partir desse principio, sugere-se a utilização das três 

frentes (visual, auditiva e audiovisual) de assimilação das informações para maior 

eficiência e abrangência no emprego publicitário da educação ambiental sobre 

resíduos sólidos.  

O serviço de design gráfico, jingles e vídeos terão efeito direto na qualidade 

do material a ser produzido. O design de ilustrações temáticas será fundamental 

para a disposição didática do conteúdo educativo em folders, flyers, cartazes e 

cartilhas, por exemplo. 

Para a produção de vídeos, filmes e curtas devem-se levar em consideração 

os seguintes fatores: 

 Sinopse ou pré-roteiro. 

 Tipo de produção: utilização de cenários, atores, som, locução, 

efeitos especiais, filmagens aéreas, aquisição de fotos, ou 

simples gravação institucional, etc.. 

 Recursos técnicos: ilha de edição, câmeras, direção, pessoal 

técnico especializado, etc.  

 Tipo de mídia: U-Matic, padrão digital, filme 16 ou 35 mm, etc.. 

 Tempo de duração. 

 Público alvo. 

 Forma de distribuição e disponibilização do material ao publico 

alvo. 
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15.1.4. Meios de comunicação  

a. Jornal e Revista  

O jornal é um meio de comunicação em massa que, por suas características 

de periodicidade e abrangência, pode ser utilizado para atingir uma grande faixa da 

população. A revista é uma publicação periódica de cunho informativo ou de 

entretenimento, diferenciando o publico alvo de acordo com as caraterísticas do seu 

conteúdo.  

A publicidade da gestão integrada de resíduos sólidos por meio do jornal e da 

revista pode ser realizada para fins de: 

 Divulgação: propaganda de eventos, notícias, reportagens, 

cartas e opiniões relacionadas ao saneamento básico.  

 Educação ambiental: artigos, curiosidades, charges, quadrinhos 

ou até mesmo palavras cruzadas relacionadas às 

responsabilidades dos cidadãos com a limpeza do ambiente em 

que vivem; com o uso consciente da água, com a utilização 

consciente dos dispositivos de drenagem, etc 

Para a divulgação e educação ambiental permanente da população nestas 

questões, sugere-se que seja criado um jornal ou revista pela Prefeitura Municipal 

de Teófilo otoni com essa temática. 

b. Rádio 

A publicidade da gestão dos setores de saneamento básico e do PMSB 

veiculada pelo rádio pode ser realizada por meio de mensagens publicitárias curtas 

nos intervalos comerciais dos programas das emissoras, bem como por 

apresentações mais longas. Tais apresentações podem ser do tipo: bate-papos 

sobre lixo; entrevistas com especialistas sobre abastecimento público de água e 

esgotamento sanitário; apresentação de notas estatísticas sobre temas ligados a 

drenagem, etc.; entre outras maneiras passíveis de serem utilizadas. 

As mensagens publicitárias podem ser apresentadas por meio de uma 

gravação publicitária contendo o jingle e conteúdo informativo, em linguagem 

acessível, ou podem ser apresentadas pelo próprio radialista. Os conteúdos das 
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mensagens publicitárias podem variar conforme o público alvo (donas de casa, 

jovens, empresários, diferentes classes sociais, etc.).  

Na lista abaixo, podem ser encontradas as principiais emissoras de rádio e TV 

localizadas no município: 

Emissoras de Rádio e TV:  

- Rádio Teófilo Otoni (33) 3522-3635 

- Rádio Mucuri (33) 3522-2000 

- Rádio 98 FM (33) 3522-1188 

- Rádio Imigrantes (33) 3522-1009 

- Inter TV Grande Minas (33)3522-6800 

- TV Alfa Minas (33) 3523-1280 

- TV Imigrantes (33) 3522-2009 

15.1.5. Reuniões públicas 

As reuniões públicas são espaços nos quais todos os cidadãos da 

comunidade são convidados a comparecer e estabelecer contato pessoal com os 

gestores, especialistas ou outras pessoas da área do saneamento básico. Dessa 

forma, essa mobilização social pode servir para esclarecer dúvidas dos munícipes, 

estabelecer acordos, direcionar as ações dos gestores públicos, e assim, fomentar 

melhorias no processo de gestão dos serviços em questão. 

a. Sugestões para a condução das reuniões públicas relacionadas à gestão 

de resíduos sólidos 

Alguns atores sociais devem ser chamados para participar de todos os 

eventos previstos, assim como para auxiliar na mobilização da sociedade para 

participar dos eventos programados no âmbito do PMSB de Teófilo Otoni.  

Algumas das entidades representativas da sociedade civil em Teófilo Otoni, 

são as seguintes: 

 Conselho Municipal de Assistência Social 

 Conselho Municipal de Habitação Popular 

 Conselho Municipal de Defesa Civil (COMDEC) 

 Conselho Municipal de Patrimônio Cultural 
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 Conselho Municipal de Saúde 

 Conselho Municipal do Idoso 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – TEOTRANS 

 COPASA 

 COPANOR 

 Associações de bairro constituídas no município 

 Associações de categorias profissionais constituídas no município 

 Escolas Municipais  

 Escolas Estaduais  

 Escolas Particulares  

 Universidades públicas e particulares 

 Unidades Básicas de Saúde  

 Procuradoria Jurídica Municipal  

 Hospital Municipal Raimundo Gobira 

 Corpo de Bombeiros de Teófilo Otoni 

 Vigilância Sanitária 

 Biblioteca Pública Municipal 

 Emissoras de Rádio e TV:  

 Rádio Teófilo Otoni (33) 3522-3635 

 Rádio Mucuri (33) 3522-2000 

 Rádio 98 FM (33) 3522-1188 

 Rádio Imigrantes (33) 3522-1009 

 Inter TV Grande Minas (33)3522-6800 

 TV Alfa Minas (33) 3523-1280 

 TV Imigrantes (33) 3522-2009 

 Jornais locais   

 Secretarias (pastas) municipais:   

- Gabinete do Prefeito 

- Procuradoria Jurídica 
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- Secretaria de Administração 

- Secretaria de Agropecuária e Abastecimento 

- Secretaria de Assistência Social e Habitação 

- Secretaria de Cultura e Lazer 

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Coordenação de Gestão 

- Secretaria de Educação e Cultura 

- Secretaria de Esporte 

- Secretaria de Fazenda 

- Secretaria de Governo 

- Secretaria de Integração Regional, Trabalho e Emprego 

- Secretaria de Meio Ambiente 

- Secretaria de Obras 

- Secretaria de Planejamento  

- Secretaria de Saúde 

- Secretaria de Serviços Urbanos Câmara Municipal dos Vereadores 

- Cooperativas voltadas à reciclagem de resíduos atuantes no município 

- Outras associações e organizações sociais atuantes no município 

b. Procedimentos para a realização de audiências públicas 

As audiências públicas devem ocorrer em locais e horários acessíveis à 

maioria da população. Informações sobre a data, o local e o horário dos eventos 

públicos deverão ser publicados previamente em jornal de circulação local, 

veiculadas pelos rádios locais e apresentadas em faixas e folhetos. 

O local da audiência será identificado com uma faixa informativa do evento, 

na entrada. Outras faixas iguais deverão ser colocadas em locais estratégicos do 

município. 

O texto de faixas e outras mídias escritas convidando a população à 

participação em reuniões públicas do PMSB pode ser o seguinte: 
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A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni convida a todos a participar da  

Audiência Pública sobre o 

Plano Municipal de Saneamento Básico  

Local: xxxxxxxx   Data: xxxxxx    

                               Horário: a partir das xh:ymin 

Venha participar, contribuir e decidir sobre os rumos da gestão de resíduos em 

Teófilo Otoni! 

Já a ―chamada” a ser publicada na imprensa local deve ser feita em letras 

grandes e de cor destacada, podendo o texto ser o seguinte: 

A Prefeitura de Teófilo Otoni convida a todos os cidadãos a participar da  

Audiência Pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, no dia 

(data), às (horas), no (nome do local) situado à rua (nome da rua, nº do 

edifício). 

Participe! 

As reuniões públicas deverão ser presididas e conduzidas pelo Poder Público 

Municipal, que será responsável pela elaboração de uma ata, que pode ser efetuada 

através da gravação áudio visual do evento.  

Caberá à municipalidade garantir a infraestrutura necessária para a realização 

das reuniões e conferências públicas, minimamente na forma das seguintes ações: 

- Providenciar e viabilizar os locais para a realização do evento; 

- Divulgar o evento através da distribuição dos materiais de divulgação e 

capacitação; 

- Enviar convites solicitando a participação de entidades representativas 

da sociedade civil; 

- Dotar as reuniões públicas dos equipamentos necessários para uma 

boa comunicabilidade entre os participantes (equipamento eletrônico 
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para apresentação dos conteúdos, sistema de som com microfones 

com e sem fio, gravação audiovisual do evento, etc.); 

- Presidir a mesa do evento; 

- Dotar as reuniões públicas de livros de presença, formulários para 

encaminhamento de perguntas; água para os palestrantes e 

convidados à mesa; entre outros detalhes a serem combinados entre 

os realizadores do evento; 

- Promover a configuração de atas, entre outras responsabilidades deste 

gênero. 

Para todas as reuniões públicas deve ser providenciado um livro de 

presenças a ser disponibilizado no local do evento, à vista de todos, para receber os 

nomes, cargos, instituições, etc., dos participantes que desejarem registrar sua 

presença e indicar as instituições que representam ou por quem são representados. 

Sugere-se que neste livro constem as seguintes notações: 

 Coluna 1: nome e RG. 

 Coluna 2: entidade que representa ou à qual é afiliado (se houver). 

 Coluna 3: bairro em que reside.  

O livro de presenças e o dispositivo contendo a gravação do evento (vídeo) 

serão inseridos como documentos nos Autos do processo de elaboração e revisão 

do PMSB de Teófilo Otoni.  

Em momento determinado pela organização dos eventos públicos, todos os 

participantes poderão fazer uso da palavra, pela ordem de inscrição. Um 

representante da organização do evento deverá ficar em local devidamente 

sinalizado fazendo as inscrições dos participantes que desejarem se inscrever. 

Sugere-se que seja disponibilizada aos participantes uma papeleta conforme 

modelo mostrado no Quadro 83. 
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Quadro 83 - Modelo de formulário para inscrições das manifestações orais 

Preencha e entregue à encarregada para você fazer uso da palavra no microfone  

Nome Entidade 
(opcional) 

Bairro em que reside Tema geral da fala (opcional) 

 

 

   

 

Preenchida esta papeleta, o participante a entrega à pessoa encarregada de 

fazer sua inscrição. Uma vez recebido o pequeno formulário, o encarregado 

preencherá o formulário de inscrições mostrado no Quadro 84. 

Quadro 84 - Exemplo de formulário organizador das inscrições para manifestações orais 

1ª Conferência Municipal sobre a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de 
Teófilo Otoni 

Local: 

Data:                                                                                    Horário: 

Nº de 
Ordem 

Nome do Inscrito Entidade Bairro Tema geral da fala  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

...     

     

Assinatura do responsável pelo preenchimento:  

 
_______________________________ 
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O formulário deve ser entregue à mesa no momento em que for aberto o 

prazo para manifestações e debates, quando os inscritos serão chamados, pela 

ordem de inscrição, a ocupar a tribuna ou um microfone sem fio será disponibilizado 

a eles. 

Caso o participante deseje apenas endereçar alguma pergunta por escrito, ele 

poderá fazer uso deste outro formulário que estará à sua disposição na entrada do 

auditório. 

Quadro 85 - Exemplo de formulário para perguntas e comentários 

Audiência Pública da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Teófilo 
Otoni 

               Local: 

               Data:                                                                                    Horário: 

Nº de Ordem 

(campo a ser preenchido pela 
organização do evento) 

Pessoa/Entidade a quem 
endereçar a pergunta 

Texto da Pergunta ou 
Comentário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação do indagador (não obrigatória): 

 

Assinatura do responsável pelo recebimento deste formulário: 

 

 ___________________ 

As perguntas serão lidas uma a uma e respondidas, ao microfone. Os 

organizadores devem providenciar ainda que sejam feitas tomadas fotográficas da 

mesa e do auditório durante toda a reunião.  

O livro de presença, a listagem dos inscritos, os formulários com as perguntas 

e manifestações encaminhadas à mesa, entre outros documentos que se fizerem 

necessários, e o dispositivo contendo a gravação do evento deverão ser entregues 

ao titular dos serviços de resíduos sólidos ou ao setor de manutenção de registros 
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da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. Deve ser mantido um registro sobre quem 

ficou com o material.  

Antes das reuniões, deverá ser disponibilizada em meio digital, no site oficial 

da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, uma cópia do material a ser apresentado e 

discutido no evento público da vez. A disponibilização deste material servirá para 

consulta dos interessados e será efetuada pelo menos 7 (sete) dias antes da data 

prevista para a realização do evento. 

Poderão compor a mesa de abertura as autoridades que assim o desejarem, 

sendo a elas confiada a palavra, para alguns minutos de manifestação, depois de 

declarada aberta a reunião pública pelo representante da Prefeitura Municipal. 

15.1.6. Indicação de estratégias de publicidade para resíduos sujeitos à logística 
reversa 

Os resíduos sólidos classificados pela Lei 12.305 de 2010 como passíveis de 

logística reversa requerem uma maior atenção em termos de comunicação e 

orientação educacional. Por suas características diferenciadas, esses resíduos 

possuem um significativo impacto ambiental quando sua destinação final é 

inadequada. Na maior parte dos casos, esta inadequação ocorre quando os mesmos 

são incorporados aos resíduos sólidos domésticos por negligência ou ignorância do 

gerador. 

Os locais destinados ao recebimento de resíduos sujeitos à logística reversa 

deverão expor cartazes e faixas indicando este propósito, além de fornecer 

gratuitamente os materiais impressos, como folders, flyers e cartilhas orientando os 

cidadãos quanto às formas de triagem, o endereço com os pontos de recebimento 

para cada tipologia do resíduo, e a destinação final dada a ele. 

Os locais onde há maior circulação ou comercialização dos resíduos sujeitos 

a logística reversa deverão ser priorizados para o estabelecimento de estratégias de 

publicidade para cada resíduo. De forma geral, estes locais estão indicados 

conforme o 
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Quadro 86 mostrado abaixo:  
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Quadro 86 - Locais prioritários para a publicidade dos resíduos sujeitos à logística reversa 

Resíduos passíveis de 
logística reversa 

Locais com prioridade para a publicidade 

Produtos eletroeletrônicos 
Estabelecimentos comerciais de informática, eletrodomésticos, 
produtos tecnológicos em geral e operadoras de celulares. 

Pilhas e baterias 
Estabelecimentos comerciais de informática, eletrodomésticos, 
produtos tecnológicos em geral e operadoras de celulares. 

Lâmpadas fluorescentes 
Todos os estabelecimentos que comercializam lâmpadas 
fluorescentes ou produtos afins. 

Pneus inservíveis 
Borracharias, oficinas mecânicas, concessionárias de automóveis e 
estabelecimentos de comércio automotivo. 

Agrotóxicos e embalagens 
Todos os estabelecimentos que comercializam agrotóxicos ou 
produtos afins. 

Óleos lubrificantes e 
embalagens 

Borracharias, oficinas mecânicas, concessionárias de automóveis e 
estabelecimentos de comércio automotivo. 

Medicamentos vencidos 
Farmácias, clínicas, postos de saúde, consultórios de dentistas, 
hospitais e produtos veterinários de fazendeiros. 

 

15.1.7. Indicação de estratégias de publicidade para os resíduos recicláveis 

Os resíduos considerados como recicláveis pela Resolução CONAMA 275 de 

2001, como metal, papel, vidro e plástico, também requerem uma maior atenção 

quanto à orientação educacional com enfoque na triagem destes resíduos. A 

implementação de estratégias de publicidade contínua para os resíduos recicláveis 

permitirá o aumento do índice de viabilidade desses resíduos para a reciclagem e na 

consolidação da triagem como parte da identidade cultural da população de Teófilo 

Otoni. 

Os recicláveis secos estão entre os resíduos urbanos mais comuns gerados 

pelos consumidores, de maneira que estão incluídos em todos os locais e atividades 

da esfera humana. Dessa forma, a estratégia de publicidade voltada para a 

educação ambiental da triagem dos resíduos recicláveis deve priorizar, em um 

momento inicial: 

a. A elaboração de um site de interface atraente, contendo todas as 

informações mínimas relacionadas aos resíduos sólidos, dando enfoque 

aos resíduos recicláveis. O endereço eletrônico ou link do site deverá ser 

disponibilizado na página oficial da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni na 
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internet, além de ser referenciado nos materiais de divulgação produzidos 

para distribuição. 

b. A elaboração de todos os materiais de divulgação viáveis como folders, 

flyers, cartazes, cartilhas, outbus, personalização de caminhões de coleta, 

vídeos e jingles veiculados na televisão e rádio, entre outros mecanismos 

de publicidade. 

c. O envio dos materiais elaborados para divulgação aos locais de intensa 

circulação de pessoas, como escolas, shopping centers, supermercados, 

congregações, associações, entre outros, e aos principais veículos de 

comunicação em massa, como televisão, rádio, jornais e revistas. 

Figura 7 - Exemplo de ilustração da estratégia de publicidade elaborada pela Prefeitura de Curitiba 
para a educação ambiental sobre a triagem e disposição dos resíduos recicláveis 

 

Fonte: Prefeitura de Curitiba, 2014 

15.2. Estratégias de publicidade para revisão periódica do PMSB 

A participação da população de Teófilo Otoni no processo de revisão do 

PMSB deverá ser efetiva, e poderá ser facilitada pelo incentivo gerado através das 

estratégias de publicidade implementadas. A efetividade das estratégias permite a 

mobilização social em torno da discussão de problemas, alternativas e soluções 

relativas à gestão integrada de resíduos sólidos, além da capacitação da população 

para a participação em todos os momentos do processo de revisão. 

Uma das condições para a participação consciente nos eventos previstos 

durante a revisão do PMSB é o acesso às informações que serão assumidas pelo 

mesmo. Assim, as estratégias e publicidade deverão priorizar a disponibilização, 
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repasse e facilitação da compreensão das informações para que a sociedade possa 

contribuir para a revisão com as novas demandas surgidas ao longo da vigência do 

PMSB.  

Sugere-se que a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni providencie um link em 

sua página oficial na Internet para abrir um canal de comunicação com a sociedade, 

onde ela deverá disponibilizar notícias e textos sobre o PMSB, assim como aplicar 

pesquisas de opinião e de percepção sobre os serviços que são oferecidos à 

população.  

A mobilização da população possui os seguintes objetivos gerais:  

- Conhecer as novas necessidades e anseios da população no que 

concerne aos serviços de saneamento básico. 

- Apresentar à população a situação operacional e institucional dos 

setores integrantes, de forma a possibilitar uma participação 

consistente no processo de revisão. 

- Dotar a revisão do PMSB de um caráter democrático e participativo, 

considerando a função social do PMSB. 

- Apresentar à população os mecanismos de divulgação e comunicação 

que serão utilizados para o acesso às informações sobre os eventos e 

os conteúdos do PMSB. 

- Apresentar à população os canais para troca de sugestões e 

comentários, garantindo o acesso de todos ao material introduzido no 

sistema. 

- Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na 

preservação e conservação dos recursos naturais. 

- Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão 

ambiental, de planejamento, assim como da fiscalização e regulação 

dos serviços de saneamento básico oferecidos para a população.. 

O fato de que o PMSB está em processo de revisão deve ser amplamente 

conhecido pela população, de forma que os usuários dos serviços possam participar 

e ajudar a construir o multifuncional sistema de saneamento básico, cuja finalidade, 
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entre outras, é dotar de Saúde e de dignidade a vida do munícipe. Neste processo o 

cidadão vai aprender que têm direitos e deveres enquanto usuário destes serviços 

públicos. 

O controle social da elaboração e revisão do presente PMSB será alcançado 

através dos seguintes mecanismos:  

- Disponibilização de links e de sítios virtuais colocados no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, oferecendo oportunidades para 

que a população consulte documentos e relatórios e que participe de 

pesquisas de opinião e de percepção sobre temas específicos ligados 

ao saneamento básico municipal, em geral, ou à situação de 

fornecimento dos serviços nos bairros, em particular.  

- Através da realização de reuniões setoriais e conferências municipais, 

vistas como momentos de consultas à população e de repasse de 

informações que devem abranger questões como: 

o Conceitos e princípios assumidos pela Política Nacional de 

Saneamento Básico; 

o Objetivos, estrutura e funções de um Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB);  

o  Atribuições do titular e dos demais responsáveis pelo 

fornecimento dos serviços; 

o Direitos e deveres do cidadão enquanto usuário dos serviços de 

saneamento básico. 

o Apresentação à população dos aspectos a serem alterados por 

ocasião da revisão do PMSB, segundo proposta dos gestores e 

chamar a população para trazer suas propostas. 

Destaca-se que a participação da sociedade é necessária para um 

planejamento sustentável do município, mas não é suficiente. As oportunidades de 

participação melhoram, sem dúvida, o conhecimento dos problemas e promovem o 

envolvimento da sociedade no diagnóstico e no desenvolvimento do Plano Municipal 

de Saneamento Básico, mas não substituem a necessidade de um ―filtro crítico‖ que 
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deve ser fornecido por profissionais com formação técnico-científica e experiência 

sobre os sistemas de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário drenagem de águas de chuvas e limpeza pública e manejo de resíduos 

sólidos). 

15.3. Mecanismos para o acompanhamento, monitoramento e 
avaliação do PMSB 

No âmbito do saneamento básico municipal, o monitoramento será feito em 

duas frentes principais: a frente da evolução do PMSB, ou seja, o acompanhamento 

quanto à efetiva implementação das ações propostas no plano; e o 

acompanhamento quanto à eficiência dos serviços prestados à população, nos 

quatro eixos do saneamento básico. 

Estes acompanhamentos devem ser encarados como as atividades mais 

importantes a serem assumidas pelos gestores públicos devendo ser considerados 

como o principal subsídio às tomadas de decisão quanto às ações operacionais e 

gerenciais a serem assumidas pelos setores.  

O instrumento que deverá subsidiar este acompanhamento é o Banco de 

Dados de indicadores entregue aos gestores junto com o presente PMSB.  

Para o monitoramento da evolução do PMSB, necessita-se de indicadores 

que avaliem, primeiramente, o andamento da implementação do PMSB como um 

todo e depois a implementação de ações por prazo pré-estabelecido (curto, médio 

ou longo) e/ou por setor ou eixo de serviços.  

Dessa forma foram criados os indicadores apresentados a seguir.  

Indicador de ações (Iações), cuja fórmula é:  

 

 

 

Este indicador deve ser utilizado para cada setor e depois compará-los, o que 

torna possível identificar o eixo que mais demanda ações e/ou intervenções.  
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Também, cabe realizar a análise deste indicador dentro de cada um dos 

setores do saneamento básico e ao longo dos prazos previamente estabelecidos 

para a implementação das ações. 

Devido a estas possibilidades de análise, estabeleceram-se os seguintes 

indicadores: 

Indicadores por setor: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicadores por prazos: 

 

 

 

 

 

 

Esses indicadores apresentarão intervalos entre 0 a 1, onde 0 indica que 

nenhuma ação foi realizada e 1 que todas as ações previstas no PMSB foram 

realizadas. Sendo assim, quanto mais próximo de 1 está o indicador, mais ações 

foram realizadas e melhor está a evolução do PMSB e consequentemente, as 

condições do saneamento básico no município. 
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Uma vez obtidos os valores desses indicadores, anualmente os gestores 

públicos devem disponibilizar os resultados para a população através de sua 

publicação no site oficial da prefeitura na internet.  

Os monitoramentos da eficácia, eficiência e efetividade de cada um dos 

setores do saneamento básico serão apresentados nos seus capítulos específicos. 

15.4. Definição dos recursos humanos para monitoramento do 
PMSB 

Para que o monitoramento da evolução do PMSB de Teófilo Otoni seja 

efetuado será necessário que a administração pública municipal habilite uma 

pequena equipe, formada por pelo menos um profissional de nível superior e dois ou 

três assessores de nível médio para assumir o gerenciamento do Banco de Dados. 

Ainda, considerando-se que o saneamento básico é formado por quatro 

subsistemas relativamente complexos, dotados de operacionalidades específicas e 

relativamente autônomas, o gestor central necessita de um instrumento que viabilize 

uma visão integrada dos mesmos. Neste PMSB o procedimento capaz de dar ao 

titular dos serviços de saneamento básico - que em última instância, é a 

administração municipal, representada pelo Poder Executivo - condições para 

compreender estes quatro setores como partes dinâmicas de um só grande sistema, 

é o gerenciamento do Banco de Dados.  

O banco de dados é o instrumento que permitirá ao gestor assumir e manter o 

gerenciamento do saneamento básico do município considerado como um todo.  

O Banco de Dados de informações sobre saneamento básico é entregue ao 

gestor público com seu respectivo Manual de Instruções de Uso junto com a entrega 

da versão definitiva do PMSB. Este manual deve ser utilizado para treinar cada 

membro da equipe visando à utilização deste software. 

À equipe devem ser disponibilizados os equipamentos necessários ao 

gerenciamento que se configuram em pelo menos um computador e uma 

impressora, uma pequena sala e um telefone. 

Os responsáveis pela prestação dos serviços de cada um dos eixos do 

saneamento básico deverão enviar, a esta equipe gestora, os resultados dos 

indicadores configurados para avaliar a eficiência operacional e gerencial dos 
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setores integrantes do saneamento básico. Os parâmetros e indicadores devem ser 

entregues todos os anos, sem exceção.  

Para garantir este procedimento, o executivo deve propor ao poder legislativo 

municipal a criação de uma lei que exija dos prestadores de serviços de cada eixo 

do saneamento básico, o envio destas informações à equipe gestora para que esta 

possa (dos indicadores específicos) todo ano. Sugere-se que seja estipulada a data 

de 31 de abril para o envio dos indicadores levantados no ano anterior. 

15.5. Sugestão de criação de instrumentos legais para disciplinar 
a gestão do saneamento básico municipal 

Para garantir a operacionalidade da gestão integrada dos setores do 

saneamento básico, sugere-se que o município sancione algumas leis que 

disciplinem alguns procedimentos-chave.  

A seguir indicar-se-á os procedimentos que devem ser disciplinados por lei 

municipal: 

1) O envio anual, ao titular dos serviços, de dados e informações 

que devidamente monitorados serão capazes de medir a eficácia e a 

eficiência dos serviços de saneamento básico prestados no município, ao 

longo dos anos. Os dados a serem enviados são, no mínimo, os 

indicadores apontados no PMSB para cada setor. 

2)  A nomeação, por cada setor do saneamento básico, 

individualmente ou em conjunto, de um agente regulador de seus serviços. 

As atribuições da entidade reguladora serão, minimamente, aquelas 

mencionadas na Lei 11.445/07 regulamentada pelo Decreto 7.217/10. 

3) A publicação, em mídias populares, dos resultados sobre a 

situação operacional e gerencial de cada setor do saneamento básico, de 

modo a informar os usuários dos serviços quanto à eficiência operacional 

e gerencial dos serviços prestados. 

4) A abertura de canais de comunicação possibilitando aos 

usuários formas facilitadas de solicitar serviços e informações sobre os 

quatro setores integrantes do saneamento básico municipal. 
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16. INDICADORES DAS EXTERNALIDADES DO SANEAMENTO 

BÁSICO  

Salienta-se que os quadros explicativos de como obter e armazenar os dados 

para cálculo de todos os indicadores propostos pelo presente relatório estão 

apresentados no Anexo 7. 

16.1.1. Saúde 

- Mortalidade infantil 

Número de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida em 

cada 1000 crianças nascidas vivas. Consiste na mortalidade infantil observada 

durante um ano, referida ao número de nascidos vivos do mesmo período. Espera-

se que com a melhoria do saneamento do município, a mortalidade infantil tenda a 

diminuir, sendo que o ideal seja valor igual a 0, entretanto não é apenas o 

saneamento que influi sobre esse indicador. 

- Mortalidade até 5 anos de idade 

Probabilidade de morrer entre o nascimento e a idade exata de 5 anos, por 

1000 crianças nascidas vivas. Espera-se que com a melhoria do saneamento do 

município, a mortalidade infantil tenda a diminuir também, entretanto não é apenas o 

saneamento que influi sobre esse indicador. 

- Indicador da evolução dos casos de internações hospitalares do SUS 

por doença de veiculação hídrica (Cólera). 

 

Este indicador mostra evolução de casos de internação por motivo de Cólera 

na rede do SUS, e assim apresentar como está à epidemiologia de doenças de 

veiculação hídrica, no caso desse indicador o mal da Cólera. Espera-se que com a 

melhoria do saneamento do município, sendo que o valor ideal para o indicador é 0.  
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- Indicador da evolução dos casos de internações hospitalares do SUS 

por doença baseada na água (Esquistossomose). 

 

 

Este indicador mostra evolução de casos de internação por motivo de  

esquistossomose na rede do SUS, e assim apresentar como está a epidemiologia de 

doenças de veiculação hídrica, no caso desse indicador o mal da esquistossomose. 

Espera-se que com a melhoria do saneamento do município, sendo que o valor ideal 

para o indicador é 0. 

- Indicador da evolução dos casos de internações hospitalares do SUS 

por doença de transmitida por inseto (Dengue) 

 

Este indicador mostra evolução de casos de internação por motivo de dengue 

na rede do SUS, e assim apresentar como está à epidemiologia de doenças de 

veiculação hídrica, no caso desse indicador o mal da dengue. Espera-se que com a 

melhoria do saneamento do município, sendo que o valor ideal para o indicador é 0. 

16.1.2. Educação 

- Taxa de frequência líquida ao básico 

Razão entre o número de pessoas na faixa etária de 6 a 17 anos 

frequentando o ensino básico (fundamental ou médio) e a população total dessa 

mesma faixa etária multiplicado por 100. Existem milhares de motivos para diminuir 

a frequência dos alunos, mas espera-se que com a melhoria do saneamento básico 

as crianças e jovens sofreram menos doenças e, assim, diminuir uma parcela da 

infrequência. 
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16.1.3. Renda 

- Indicador de interferência do gasto com água e esgoto na renda média 

per capita 

I = (Tarifa média de praticada * Consumo médio per capta) / Renda per capta * 100 

Sendo que: 

Tarifa média de praticada analisa o total do serviço de água e esgoto, ou seja, 

relaciona a receita operacional total (FN001) com a soma do volume de água 

faturada e o volume de esgoto faturado e, assim, tem-se o quanto aproximadamente 

se arrecadou por m³ de água faturada e esgoto faturado. 

Renda per capta é a razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos 

residentes em domicílios particulares permanentes e o número total desses 

indivíduos. 

Esse indicador auxilia na análise do quanto os gastos com água e esgoto 

estão "pesando‖ no orçamento familiar. Acredita-se que valores entre 5% e 15% a 

situação é boa, 15% a 25% é regular e valores acima de 25% situação ruim.   

- Comparativo entre Índice de Gini e Parcela da população contemplada 

pela tarifa social  

O índice de Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuição de 

indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não 

há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo 

valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a 

renda). Ressalta-se que o universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em 

domicílios particulares permanentes. 

Sendo assim, acredita-se que no âmbito do saneamento básico, 

principalmente no que tange água e esgoto, que se deve comparar o valor do Índice 

de Gini com a porcentagem de tarifa social para analisar se a quantidade da 

população com tarifa social está sendo representativa com relação a desigualdade 

social do município. 

Essa análise seria da seguinte forma: 

Estipula-se um mínimo e um máximo para a tarifa social, nesse exemplo 

admitiu-se mínimo 10% e máximo 30%. Portanto fica assim: 
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Igualdade     0  <  Gini   <   1       Desigualdade 

Mínima  10%  <   TafS  <   30%     Máxima 

Ou seja, quanto menor o Índice de Gini for, acredita-se que a necessidade de 

tarifa social deva ser menor, enquanto que quanto maior a desigualdade, maior 

parcela da população necessitaria de tarifa social. 

16.2. Indicadores de Interesse 

Para avaliar a evolução do serviço de abastecimento de água são sugeridos 

alguns indicadores para cada objetivo específico do setor. Tais indicadores deverão 

ser aferidos e atualizados periodicamente pela Prefeitura Municipal para um melhor 

acompanhamento da evolução atingida com a implementação das ações 

relacionadas a cada objetivo. 

Grande parte dos indicadores foi proposta com base no Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), para o qual o município deve fornecer 

informações sobre a situação do Saneamento Básico, no sistema de abastecimento 

de água, além do Plano de Saneamento Básico do município de Teófilo Otoni. 

A seguir são listados os indicadores propostos, por objetivo, para a avaliação 

do desempenho dos serviços de abastecimento de água de Teófilo Otoni, tanto de 

carácter qualitativo, quanto quantitativo. 

Objetivo 1. Atender com água potável a 100% dos domicílios urbanos de 

forma ininterrupta e monitorar a qualidade da água consumida 

em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares 

Indicador 1.1: Índice de Abastecimento Total de Água 

Indicador 1.2: Índice de Abastecimento Urbano de Água 

Indicador 1.3: Índice de Abastecimento Rural de Água 

Indicador 1.4: Índice de Monitoramento de Poços Particulares 

Indicador 1.5: Economias Atingidas por Paralisações 

Indicador 1.6: Duração Média das Paralisações 

Indicador 1.7: Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do 

Padrão 

Indicador 1.8: Incidência das Análises de Turbidez Fora do 

Padrão 
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Indicador 1.9: Índice de Conformidade da Quantidade de 

Amostras – Cloro Residual 

Indicador 1.10: Índice de Conformidade da Quantidade de 

Amostras – Turbidez 

Objetivo 2. Redução das perdas e uso racional da água  

Indicador 2.1: Índice de Perdas na Distribuição 

Indicador 2.2: Consumo médio per capita de água 

Objetivo 3. Implementar para SAA de Teófilo Otoni uma gestão eficiente no 

que concerne aos aspectos administrativo, operacional, 

financeiro e de planejamento estratégico e sustentabilidade, além 

de definir instrumentos legais que garantam a regulação do 

mesmo e a observação das diretrizes aprovadas no presente 

PMSB 

Indicador 3.1: Tarifa Média de Água 

Indicador 3.2: Indicador de Desempenho Financeiro 

Objetivo 4. Alcançar o pleno atendimento à legislação ambiental aplicável 

em todos os subprocessos integrantes do SAA (captação, 

adução, reservação e distribuição) 

Indicador 4.1: Índice da Regularidade das Outorgas 

Indicador 4.2: Índice da Regularidade das Licenças Ambientais 

Objetivo 5. Garantir canais de comunicação com a sociedade e mobilização 

social e promover ações para avaliação da percepção dos 

usuários e para promoção de educação ambiental. 

Indicador 5.1: Índice de Respostas Satisfatórias a Pesquisa de 

Satisfação 

Indicador 5.2: Evolução do número de eventos oficiais que 

envolvam temas como água, conservação dos recursos naturais, 

realizados no município, por ano 
 

Em sequência, apresenta-se a descrição dos indicadores, bem como as 

equações para a obtenção destes. Os formulários que foram concebidos para 
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orientar o gestor público neste procedimento de coleta de valores para os 

parâmetros que compõem os indicadores se encontram no Anexo 7. 

16.2.1. Indicadores relacionados ao Objetivo 1 

- Índice de Abastecimento Total de Água 

 

Em que: 

 IN055 = Índice de abastecimento total de água (%); 

 AG001 = População total atendida com abastecimento de água 

(habitante); 

 G12a = População total residente no município, segundo IBGE 

(habitante). 

 

Este indicador, que mede a porcentagem da população total atendida pela 

SAA, auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de ―atender com água 

potável a 100% dos domicílios urbanos e monitorar a qualidade da água consumida 

em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares‖. O presente PMSB 

objetiva a universalização do acesso aos serviços, portanto o ideal é que esse 

indicador seja o mais próximo de 100% possível, e em 30 anos consiga alcançar 

100%. 

- Índice de Abastecimento Urbano de Água 

 

Em que: 

 IN023 = Índice de atendimento urbano de água (%); 

 AG026 = População urbana atendida com abastecimento de água 

(habitante); 

 G06a = População urbana residente no município, segundo IBGE 

(habitante). 
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Este indicador, que mede a porcentagem da população urbana atendida pela 

SAA, auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de ―atender com água 

potável a 100% dos domicílios urbanos‖. O presente PMSB objetiva a 

universalização do acesso aos serviços, portanto o ideal é que esse indicador seja o 

mais próximo de 100% possível, e em 30 anos consiga alcançar 100%. 

 

- Índice de Abastecimento Rural de Água 

 

Em que: 

 IARA = Índice de Abastecimento Rural de Água (%); 

 Domicílios rurais com meios adequados para o abastecimento de água 

potável (unid.); 

 nº total de domicílios rurais (unid.). 

 

Este indicador, que mede a porcentagem da população rural atendida pela 

SAA, auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de ―monitorar a qualidade da 

água consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares. O 

presente PMSB objetiva a universalização do acesso aos serviços, portanto o ideal é 

que esse indicador seja o mais próximo de 100% possível, e em 30 anos consiga 

alcançar 100%. 

- Índice de Monitoramento de Sistemas Particulares  

 

Em que: 

 IMPP = Índice de monitoramento de poços particulares (%); 

 n° de sistemas particulares monitorados (unid.); 

 n° total de sistemas particulares existentes no município (unid.). 
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Este indicador, que mede a porcentagem de sistemas particulares 

monitorados, auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de ―monitorar a 

qualidade da água consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas 

particulares‖. O presente PMSB objetiva a universalização do acesso aos serviços, 

portanto o ideal é que esse indicador seja o mais próximo de 100% possível, e em 

30 anos consiga alcançar 100%. 

 

- Economias Atingidas por Paralisações 

 

Em que: 

 IN071= Economias Atingidas por Paralizações (Econ./paralisação); 

 QD004 = Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações; 

 QD002 = Quantidade de paralisações. 

 

Este indicador, que mede a porcentagem de economias atingidas por 

paralisações auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de ―atendimento de 

forma ininterrupta‖. Sendo que economias atingidas são as economias que sofrem a 

paralisação no fornecimento de água. O presente PMSB objetiva uma maior 

eficiência nos serviços de saneamento básico, portanto o ideal é que esse indicador 

seja o mais próximo possível de 0 (zero). 

 

- Duração Média das Paralisações 

 

Em que: 

 IN072= Duração Média das Paralisações (horas/paralisação); 

 QD003 = Duração das paralisações; 

 QD002 = Quantidade de paralisações. 

 



   
 

______________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         356 
www.shs.com.br 

Este indicador, que a média de tempo gasto para solucionar as paralisações, 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de ―atendimento de forma 

ininterrupta‖. O presente PMSB objetiva uma maior eficiência nos serviços de 

saneamento básico, portanto o ideal é que esse indicador seja o mais próximo 

possível de 0 (zero). 

 

- Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão 

 

Em que: 

 IN075= Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%); 

 QD007 = Quantidade de Amostras para Análises de Cloro Residual 

com Resultado Fora do Padrão; 

 QD006 = Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de Cloro 

Residual. 

 

Este indicador, que mede análises de cloro residual fora do padrão auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de ―atendimento com água potável e 

monitoramento da qualidade da água consumida em 100% dos domicílios rurais e 

de sistemas particulares‖. O presente PMSB objetiva melhorar o saneamento básico 

e consequentemente a saúde da população, portanto o ideal é que esse indicador 

seja o mais próximo possível de 0 (zero). 

 

- Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão 

 

Em que: 

 IN076= Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%); 

 QD009 = Quantidade de Amostras para Análises de Turbidez com 

Resultado Fora do Padrão; 
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 QD008 = Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de 

Turbidez. 

 

Este indicador, que mede análises de turbidez fora do padrão auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de ―atendimento com água potável e 

monitoramento da qualidade da água consumida em 100% dos domicílios rurais e 

de sistemas particulares‖. O presente PMSB objetiva melhorar o saneamento básico 

e consequentemente a saúde da população, portanto o ideal é que esse indicador 

seja o mais próximo possível de 0 (zero). 

 

- Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Cloro Residual 

 

Em que: 

 IN079= Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Cloro 

Residual (%); 

 QD006 = Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de Cloro 

Residual; 

 QD020 = Quantidade Mínima de Amostras Obrigatórias para Análises 

de Cloro Residual. 

 

Este indicador, que se a amostragem das análises de cloro residual consiste 

em um número satisfatório e representativo, auxiliará o monitoramento do alcance 

do objetivo de ―atendimento com água potável e monitoramento da qualidade da 

água consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares‖. O 

presente PMSB objetiva melhorar o saneamento básico e consequentemente a 

saúde da população, portanto o ideal é que esse indicador seja maior que 1 e 

quanto maior for, melhor será. 

- Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Turbidez 
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Em que: 

 IN080= Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Turbidez 

(%); 

 QD008 = Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de 

Turbidez; 

 QD019 = Quantidade Mínima de Amostras Obrigatórias para Análises 

de Turbidez. 

 

Este indicador, que se a amostragem das análises de turbidez consiste em 

um número satisfatório e representativo, auxiliará o monitoramento do alcance do 

objetivo de ―atendimento com água potável e monitoramento da qualidade da água 

consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares‖. O presente 

PMSB objetiva melhorar o saneamento básico e consequentemente a saúde da 

população, portanto o ideal é que esse indicador seja maior que 1 e quanto maior 

for, melhor será. 

16.2.2. Indicadores relacionados ao Objetivo 2 

- Índice de Perdas na Distribuição  

 

Em que: 

 IN049 = Índice de perdas na distribuição (%); 

 AG006 = Volume de água produzido (1.000 m³/ano); 

 AG010 = Volume de água consumido (1.000 m³/ano); 

 AG018 = Volume de água tratada importado (1.000 m³/ano); 

 AG024 = Volume de água de serviço (1.000 m³/ano). 

 

Sendo que: 

AG018 = Volume de água tratada importado: é o volume anual de água 

potável, previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)), recebido de outros agentes 
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fornecedores. Deve estar computado no volume de água macromedido (AG012), 

quando efetivamente medido. Não deve ser computado nos volumes de água 

produzidos (AG006), tratados em ETA(s) (AG007) ou tratados por simples 

desinfecção (AG015).  A despesa com a importação de água deve estar computada 

na informação FN020.  Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) 

e microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações 

desagregadas), o volume de água tratada importado deve corresponder ao 

recebimento de água de outro prestador de serviços ou de outro município do 

próprio prestador. 

AG024 = Volume de água de serviço: valor da soma dos volumes anuais de 

água usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de água 

recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não devem ser 

consideradas. A receita com água recuperada deve estar computada na informação 

FN005. 

Este índice tem como objetivo avaliar a evolução da porcentagem de água 

que é perdida no sistema na distribuição. Visto que a água é um recurso finito e sua 

escassez na região é considerável, principalmente nas localidades mais semiáridas, 

o monitoramento deste indicador é fundamental para as tomadas de decisão e 

avaliação do desempenho das ações do PMSB ao longo do tempo. 

A situação ideal desse indicador é 0%, entretanto é extremamente difícil que 

ocorra, entretanto o presente PMSB objetiva garantir os recursos naturais e diminuir 

o desperdício de água, portanto quanto mais próximo do 0 (zero) melhor estará. 

 

- Consumo médio per capita de água  

 

Em que: 

 IN022 = Consumo médio per capita de água (L/(habitante.dia)); 

 AG010 = Volume de água consumido (1.000 m³/ano); 

 AG019 = Volume de água tratada exportado (1.000 m³/ano); 

 AG001 = População total atendida com abastecimento de água (hab.). 
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Sendo que, AG019 = Volume de água tratada exportada é Volume anual de 

água potável, previamente tratada (em ETA(s) - AG007 ou em UTS(s) - AG015), 

transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos volumes 

de água consumido (AG010) e faturado (AG011), nesse último caso se efetivamente 

ocorreu faturamento. A receita com a exportação de água deve estar computada em 

receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada), informação FN007.  

Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e microrregional 

(X003), nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume 

de água tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador 

de serviços ou para outro município do próprio prestador. 

Este indicador permite avaliar o valor do consumo médio de água por 

habitante, permitindo, assim, um acompanhamento das ações do Plano e do 

atendimento eficiente da demanda para os próximos anos. Além disso, sua base 

histórica permite a extrapolação do índice e consequentemente a estimativa da 

demanda no município para os anos seguintes. 

16.2.3. Indicadores relacionados ao Objetivo 3 

- Tarifa Média de Água 

 

Em que: 

 IN005 = Tarifa Média de Água (R$/m³); 

 FN002 = Receita Operacional Direta Água (R$/ano); 

 AG011 = Volume de Água Faturado (1.000 m³/ano); 

 AG017 = Volumes de Água Bruta Exportado (1.000 m³/ano); 

 AG019 = Volume de Água Tratada Exportado (1.000 m³/ano). 

 

Este indicador, que calcula a tarifa média de água, auxiliará o monitoramento 

do alcance do objetivo de ―implementar uma gestão eficiente‖, com a cobrança de 

uma tarifa justa, conforme definições do órgão regulador. 
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- Indicador de Desempenho Financeiro 

 

Em que: 

 IN012 = Indicador de Desempenho Financeiro (%); 

 FN001 = Receita Operacional Direta Total (R$/ano); 

 FN017 = Despesas Totais com Serviços. 

Este indicador, que calcula o Desempenho Financeiro, auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de ―implementar uma gestão eficiente‖, pois 

avalia a relação entre despesas e as receitas. 

Para analisar esse indicador estipula-se que: 

 Valores menores que 100% indicam que o sistema está fornecendo 

lucro, logo foi gasto menos do que foi arrecadado; 

 Valor igual a 100% indica a sustentabilidade plena, ou seja, o que se 

gastou foi o que se arrecadou; 

 Valores maiores que 100%, indicam que o sistema está em prejuízo, 

logo, gastou-se mais que se arrecadou. 

Estima-se que o ideal são valores maiores que 100%, porém próximos a 

100%, pois indicam que o sistema trabalha com certa folga, entretanto a taxa 

cobrada não se mostra superdimensionada. 

16.2.4. Indicadores relacionados ao Objetivo 4 

- Índice da Regularidade das Outorgas 

 

 

Em que: 

 IRO = Índice de monitoramento da regularidade das outorgas (%); 

 n° de captações outorgadas (unid.); 

 n° de travessias outorgadas (unid.); 
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 n° total de captações (unid.); 

 n° total de travessias (unid.). 

 

Este indicador, que mostra a porcentagem de captações e travessias 

outorgadas, auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de ―pleno atendimento 

à legislação ambiental aplicável em todos os subprocessos integrantes do SAA 

(captação, adução, reservação e distribuição)‖. Ressalta-se que devem estar 

incluídas as captações e travessias particulares. O valor ideal desse indicador é 

100%, ou seja, que todas as captações de água, travessias e outras interferências 

passíveis de outorga, estejam devidamente outorgadas. 

 

- Índice da Regularidade das Licenças Ambientais 

 

Em que: 

 IRL = Índice de monitoramento da regularidade das licenças ambientais 

(%); 

 n° de instalações licenciadas (unid.); 

 n° total de instalações licenciáveis (unid.). 

 

Este indicador, que mostra a porcentagem de instalações do SAA licenciadas, 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de ―pleno atendimento à legislação 

ambiental aplicável em todos os subprocessos integrantes do SAA (captação, 

adução, reservação e distribuição)‖. O valor ideal desse indicador é 100%, ou seja, 

todas as instalações estejam licenciadas. 

16.2.5. Indicadores relacionados ao Objetivo 5 

- Índice de Respostas Satisfatórias a Pesquisa de Satisfação 

 

Em que: 
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 IRS = Índice de Respostas Satisfatórias a Pesquisa de Satisfação (%); 

 n° de respostas satisfatórias (unid.); 

 n° total de respostas (unid.). 

 

Este indicador fornece dados quantitativos acerca da percepção da população 

em relação os setores do Saneamento Básico e a prestação de serviços, e auxiliará 

o monitoramento do alcance do objetivo de ―garantir canais de comunicação com a 

sociedade e mobilização social‖, bem como possibilitar a realização de pesquisas e 

questionários presenciais e/ou virtuais por meio de plataformas eletrônicas e sites. O 

valor ideal desse indicador é 100%, ou seja, todas as respostas às pesquisas de 

satisfação foram de satisfatórias, referindo-se aos  serviços prestados. 

- Evolução do número de eventos oficiais que envolvam temas como 

água, conservação dos recursos naturais, realizados no município, por ano 

Este indicador fornece dados quantitativos acerca das atividades relacionadas 

com a promoção de Educação Ambiental realizadas pelos diferentes agentes 

sociais. Estas atividades devem envolver temas como água e conservação dos 

recursos naturais visando à sensibilização e conscientização ambiental da 

população do município de Teófilo Otoni, bem como, ampliar a percepção da mesma 

em relação os setores do SB e a prestação de serviços. O indicador ainda auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de ―promover ações para avaliação da 

percepção dos usuários e para promoção de educação ambiental‖. Quanto maior o 

valor desse indicador, melhor a situação. 
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17. SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Anteriormente à apresentação dos custos das ações, reapresentam-se os 

objetivos do setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos a seguir. 

Objetivo 1. Atender com coleta convencional a 100%, e com coleta seletiva 

a 70% dos domicílios do município, de forma ininterrupta 

Objetivo 2. Atender com serviços de varrição, poda, capina, roçagem e 

raspagem a 100% da área urbana e distritos 

Objetivo 3. Encaminhar para disposição final apenas os rejeitos 

Objetivo 4. Alcançar uma gestão eficiente nos aspectos operacional e 

gerencial do Setor de Resíduos Sólidos 

Objetivo 5. Regulamentar a gestão de resíduos e alcançar o pleno 

atendimento à legislação aplicável 

Objetivo 6. Estabelecer instrumentos de comunicação com a sociedade e de 

mobilização social, e promover ações para avaliação da 

percepção dos usuários e para promoção de educação 

ambiental 

Nos quadros das ações propostas neste PMGIRS foram introduzidos os 

custos estimados das ações referentes ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos do município de Teófilo Otoni.  

Destaca-se que estas ações para serem implementadas em caráter imediato 

e em curto, médio e longo prazos, visam fornecer soluções graduais e progressivas 

às demandas do setor, de forma a atingir os objetivos e metas propostos neste 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.  

17.1. Estimativa de custos das ações do PMGIRS 

A seguir apresentam-se as planilhas contendo os custos estimados das ações 

propostas para a gestão do setor de resíduos sólidos em Teófilo Otoni. 
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Quadro 87 - Estimativa de custos para o Objetivo 1 
OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM TEÓFILO OTONI 

CÓDIGO 
(s/o/m/a)* 

DESCRIÇÃO 
Prazos 

Estimativa de custo 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.1.1.01 
Ação 1: Definir um local de disposição final de rejeitos (resíduos sólidos urbanos não recicláveis) 

ambientalmente viável. 
    R$ 100.000,00 

4.1.1.02 
Ação 2: Realizar estudo sobre a necessidade de se criar um sistema de transbordo para coleta convencional 

e para coleta seletiva, objetivando otimizar o atendimento dos distritos e aglomerados urbanos. 
    R$ 100.000,00 

4.1.1.03 
Ação 3: Identificar pontos estratégicos para implantação de Locais de Entrega Voluntária (LEVs) para 

materiais recicláveis no território municipal e introduzir a coleta de resíduos nestes LEVs na rotina da 
entidade coletora. 

    R$ 50.000,00 

4.1.1.04 
Ação 4: Adequar o local provisório de disposição final de rejeitos (lixão) com dispositivos para mitigar 

impactos ambientais (aterro controlado) até que o novo aterro sanitário fique pronto. Retirar 
catadores do local de lixão ou aterro controlado. 

    R$ 300.000,00 

4.1.2.05 

Ação 5: Fortalecer a coleta seletiva, visando o cumprimento da Lei Municipal nº 5.184/03 que dispõe sobre a 
Criação da Coleta Seletiva e Reciclagem do Lixo no Município de Teófilo Otoni e o atendimento das 
políticas estadual e federal de resíduos sólidos, através da retomada da ASCANOV às atividades de 
coleta e comercialização de resíduos recicláveis no município de Teófilo Otoni. 

    
Variável – depende das 

organizações e entidades 
envolvidas na coleta seletiva 

4.1.2.06 
Ação 6: Realizar estudo referente a uma nova setorização dos circuitos de coleta seletiva, assim como das 

novas periodicidades a serem aplicadas, por setor, a fim de otimizar a coleta seletiva no município. 
    R$ 80.000,00 

4.1.3.07 
Ação 7: Estabelecer uma rota de coleta convencional na área rural, em especial nos distritos e aglomerados 

urbanos, obedecendo a uma periodicidade mínima de acordo com a demanda. 
    

Variável -  depende dos 
estudos de rota 

4.1.4.08 

Ação 8: Elaboração de panfletos informativos a respeito das coletas convencional e seletiva, contendo  
dados sobre os dias e horários das mesmas nos diversos setores do município, incluindo nestes 
panfletos  questões  de  conscientização sobre a importância da redução de geração de resíduos 
(consumo consciente) e da reciclagem de resíduos sólidos. Dever-se-á fazer uma programação da 
divulgação sobre os novos procedimentos de coleta junto aos diversos meios de comunicação 
disponíveis no município. 

    R$ 500.000,00 

4.1.4.09 

Ação 9: Implementar  as coletas convencional e seletiva no município , com ampla divulgação sobre as 
periodicidades de recolhimento, por bairro, dos dois tipos de resíduos (recicláveis e rejeitos), e 
empreender procedimentos de medição da quantidade de resíduos coletados nos dois tipos de 
coleta (convencional e seletiva) e manter registros. 

    

Variável – depende das 
necessidades e demandas 

encoradas nos estudos das 
ações 4.1.1.01; 4.1.1.02; 

4.1.1.03; 4.1.1.04; 4.1.2.06; e 
4.1.3.07  

(s/o/m/a) = setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação 
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Quadro 88 - Estimativa de custos para o Objetivo 2 

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM TEÓFILO OTONI 

CÓDIGO 

(s/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

Prazos 

Estimativa de custo 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.2.1.10 
Ação 10: Averiguar o número de garis na área urbana e adequar para uma quantidade ótima, considerando a 

legislação trabalhista aplicável a esta função. Adequar os equipamentos a serem utilizados por estes 
profissionais (veículos, vassouras, pás, carrinhos de mão, EPIs, etc) 

    R$ 100.000,00 

4.2.1.11 
Ação 11: Elaborar uma setorização para serviços de varrição, poda, capina, roçagem e raspagem com 

frequência mínima de dias alterados em todos os setores. Definir número mínimo e máximo de 
servidores para trabalhar na limpeza urbana, por setor. 

    R$80.000,00 

4.2.1.12 
Ação 12: Implementar programa de sensibilização e conscientização da população quanto à limpeza das vias 

urbanas com o objetivo de reduzir problemas de obstrução da rede de drenagem em função do 
acúmulo de lixo nesses sistemas 

    R$ 300.000,00 

4.2.2.13 
Ação 13: Manter registros dos tipos e das quantidades de resíduos provenientes das atividades da Limpeza 

Urbana. 
    

Variável – depende dos tipos 
de procedimentos 

operacionais de registro 

4.2.3.14 
Ação 14: Oferecer treinamento operacional aos servidores públicos admitidos na ―Limpeza Urbana‖ e manter 

registros destes eventos (indicar conteúdo apresentado, identificar as pessoas treinadas, etc). 
    R$ 300.000,00 

4.2.4.15 
Ação 15: Revisar periodicamente os procedimentos operacionais utilizados visando à implementação de 

melhorias 
    R$ 30.000,00 

(s/o/m/a) = setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação. 
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Quadro 89 - Estimativa de custos para o Objetivo 3 

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM TEÓFILO OTONI 

CÓDIGO 
(s/o/m/a)* 

DESCRIÇÃO 
Prazos 

Estimativa de custo 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.3.1.16 
Ação 16: Elaborar procedimentos operacionais e de gestão para a disposição final de resíduos sólidos de 

acordo com a PNRS 
    R$ 15.000,00 

4.3.2.17 
Ação 17: Criar os programas efetivos para separar resíduos recicláveis (coleta seletiva) de rejeitos passíveis 

de irem para o aterro sanitário (coleta convencional). Indicar sistematicamente a proporção entre 
resíduos com valor agregado e rejeitos no material enviado para o aterro sanitário 

    R$ 50.000,00 

4.3.2.18 
Ação 18: Realizar estudo sobre a viabilidade operacional e econômica para implantação de tecnologias de 

tratamento de resíduos sólidos orgânicos/úmidos adequadas à realidade local. 
    R$ 100.000,00 

4.3.2.19 
Ação 19: Com base nas conclusões dos estudos empreendidos, implantar tecnologias de tratamento, em 

escala piloto, para aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos/úmidos. 
    R$ 300.000,00 

4.3.2.20 Ação 20: Incentivar o fortalecimento da coleta seletiva em Teófilo Otoni      

Variável depende das 
demandas a serem 
acordadas entre as 

cooperativas e a Prefeitura 

4.3.2.21 
Ação 21: Criar calendário anual de coleta programada de resíduos volumosos, e promover 

parcerias/convênios com entidades e cooperativas para destinação adequada. 
    R$ 150.000,00 

4.3.3.22 

Ação 22: Implantar programas de educação ambiental, focando o consumo consciente, o princípio dos 3R’s 
(reduzir a produção de resíduos/rejeitos; reutilizar produtos antes de transformá-los em resíduos e 
reciclar os resíduos que tenham valor agregado), a importância da segregação na fonte geradora 
(separação em casa), aa reciclagem de materiais e a compostagem de resíduos orgânicos, 
incentivando o direcionamento desse materiais para destinações ambientalmente sustentáveis. 

    R$ 300.000,00 

4.3.3.23 
Ação 23: Criar sistema de Locais de Entrega Voluntária (LEV) ou Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para 

resíduos recicláveis e para resíduos passíveis de logística reversa. 
    R$ 100.000,00 

4.3.3.24 Ação 24: Criar sistema de Ecopontos para RCC e resíduos volumosos.     R$ 200.000,00 

4.3.3.25 
Ação 25: Implementar programas de instrução à população quanto ao aproveitamento de alguns materiais 

recicláveis (ex. garrafas PET, latas de alumínio, etc.) 
    R$ 300.000,00 

4.3.4.26 
Ação 26: Ampliar a aplicação da tecnologia testada e aprovada para o tratamento de resíduos orgânicos e 

produzir de composto para diversos usos, no município e região  
    

Variável – depende da 
tecnologia escolhida 

4.3.4.27 
Ação 27: Desenvolver trabalhos de conscientização com a população sobre a importância da compostagem, 

instruindo, por meio de cartilhas e cursos sobre procedimentos para viabilizar o processo de 
compostagem caseira.  

    R$ 300.000,00 

(s/o/m/a) = setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação. 



   
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           368 
www.shs.com.br 

Quadro 90 - Estimativa de custos para o Objetivo 4 

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM TEÓFILO OTONI 

CÓDIGO 
(s/o/m/a)* 

DESCRIÇÃO 
Prazos 

Estimativa de custo 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.4.1.28 
Ação 28: Fazer o levantamento dos locais de disposição irregular de resíduos da construção civil e de 

resíduos volumosos, realizando posteriormente, o cadastramento e o mapeamento de tais locais. 
Os dados e informações devem ser atualizados constantemente. 

    R$ 50.000,00 

4.4.1.29 

Ação 29: Elaborar procedimento operacional padrão voltado ao uso do sistema de informações proposto 
pelo PMSB (cujo banco de dados deve ser alimentado anualmente pelos eixos integrantes), e 
usar as conclusões nos processos de tomadas de decisão e na alimentação do Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS) e o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 
dos Resíduos Sólidos (SINIR) 

    Variável 

4.4.1.30 
Ação 30: Instituir órgão articulador do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, cuja atribuição 

principal será a de gerenciar o banco de dados do setor e monitorar a evolução dos indicadores 
de eficiência da gestão de resíduos e o acompanhamento da implantação das ações do PMSB. 

    

Variável – depende das 
configurações 

administrativas 
escolhidas para a 
criação do órgão 

articulador 

4.4.2.31 

Ação 31: Empreender as revisões do PMGIRS, no máximo a cada 4 (quatro) anos, com ampla 
participação popular visando a inclusão e/ou remanejamento de ações que sejam pertinentes e 
que ajudem a alcançar a universalização do acesso aos serviços prestados no âmbito da gestão 
integrada de resíduos sólidos. 

    R$ 800.000,00 

4.4.3.32 Ação 32: Licenciar e elaborar projeto de implantação do aterro sanitário.     R$ 300.000,00 

4.4.3.33 

Ação 33: Definir e regulamentar através de lei municipal, a quantidade e os tipos de resíduos que 
caracterizarão os ―grandes geradores de resíduos sólidos‖ em T.O. Implantar sistema de cadastro 
de grandes geradores, bem como daqueles sujeitos à elaboração do PGRS, com informações 
sobre quantidades geradas. 

    

Variável – depende da 
escolha do método de 

estrutura do sistema de 
cadastro de PGRS 

4.4.3.34 
Ação 34: Realizar estudo de regionalização visando à gestão integrada e associada de resíduos sólidos 

na microrregião de Teófilo Otoni, bem como à capacitação de agentes públicos e técnicos na 
gestão integrada e associada. 

    R$ 100.000,00 

4.4.3.35 
Ação 35: Capacitar, através de treinamentos, os gestores públicos, particularmente aqueles envolvidos 

com a gestão do PMSB-TO, para utilizar o Sistema de Informações para acompanhar o 
desempenho do setor em todas as suas atribuições. 

    R$ 300.000,00 

4.4.3.36 
Ação 36: Elaborar um organograma do setor de resíduos sólidos do município, atribuindo 

responsabilidades a cada agente envolvido na gestão e na operação do setor, a fim de garantir 
um melhor funcionamento. 

    R$ 10.000,00 
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OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM TEÓFILO OTONI 

CÓDIGO 
(s/o/m/a)* 

DESCRIÇÃO 
Prazos 

Estimativa de custo 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.4.4.37 
Ação 37: Analisar a possibilidade de instituição de um órgão já existente no município como órgão 

articulador, visando garantir a efetiva integração de todos os componentes do Sistema de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (gestores públicos, associações, cooperativas, usuários, etc) 

    

Variável – depende das 
configurações 

administrativas 
escolhidas para a 
criação do órgão 

articulador 

4.4.4.38 Ação 38: Instituir órgão regulador do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.     

Variável – depende das 
configurações 

administrativas 
escolhidas para a 

criação do órgão regular 

4.4.4.39 
Ação 39: Realizar anualmente o planejamento das receitas e das despesas do setor de resíduos sólidos, 

especificando os gastos por atividade. 
    

Variável – custo interno 
que depende da 

organização dos dados, 
feito em paralelo ao 

PPA e tende a diminuir 
ao longo dos anos 

quando as informações 
já estão sistematizadas 

4.4.4.40 
Ação 40: Verificar a possibilidade de angariar recursos estaduais e/ou federais para investimento no setor, 

e/ou estabelecer parcerias público-privadas (PPPs) 
    

Variável – custo interno, 
depende das consultas 

feitas às esferas e à 
realização de 

propostas/projetos pra 
os editais 

(s/o/m/a) = setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação. 

 
 
 

Quadro 91 - Estimativa de custos para o Objetivo 5 
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OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM TEÓFILO OTONI 

CÓDIGO 
(s/o/m/a)* 

DESCRIÇÃO 
Prazos 

Estimativa de custo 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.5.1.41 
Ação 41: Garantir o cumprimento das leis municipais que disciplinam a gestão de resíduos sólidos, 

particularmente a Lei Municipal nº 5.184/03, que dispõe sobre a Criação da Coleta Seletiva e 
Reciclagem do Lixo no Município de Teófilo Otoni. 

    
Variável – depende das ações 

a serem realizadas 

4.5.1.42 
Ação 42: Cadastrar os grandes geradores com a finalidade de fiscalizar o cumprimento da Lei Municipal 

6.330/2011 que dispõe sobre a organização de sistemas de coleta seletiva nos grandes geradores 
de resíduos sólidos do município de Teófilo Otoni e dá outras providências. 

    R$ 10.000,00 

4.5.1.43 
Ação 43: Desenvolver ações práticas que garantam o cumprimento da lei municipal nº 5.698, de 03 de 

dezembro de 2006, que institui o programa de educação e monitoria ambiental no município. 
    

Variável – depende das ações 
a serem realizadas (4.6.1.02; 
4.6.2.03; 4.6.2.04; e 4.6.4.06) 

4.5.2.44 

Ação 44: Criar legislação necessária para a implementação da  logística reversa em nível municipal, 
versando sobre a entrega, por parte da população, e o recebimento, por parte dos estabelecimentos 
comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como medicamentos vencidos, pilhas e baterias, 
eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, embalagens e outros. 

    R$ 20.000,00 

4.5.2.45 Ação 45: Regulamentar por lei o uso de RCC em obras públicas.     R$ 20.000,00 

4.5.3.46 
Ação 46: Manter controle quanto ao atendimento à legislações específicas e enviar indicadores atualizados 

ao gestor do banco de dados  sobre o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
    

Variável – custo interno, 
depende das ações a serem 

feitas 

4.5.4.47 
Ação 47: Realizar estudos técnicos para levantamento dos processos que serão implementados e que 

necessitarão de licenciamento e certificados ambientais. 
    R$ 100.000,00 

4.5.4.48 

Ação 48: Solicitar, aos órgãos competentes, o licenciamento ambiental e autorizações necessárias para 
instalar e operar as unidades do sistema de resíduos sólidos em funcionamento, e em fase de 
projeto,  protocolando a solicitação no órgão ambiental. Elaborar um  banco de dados com as datas 
de vigência de cada licença e/ou autorização, de forma a manter todas as unidades do setor, 
passíveis de causarem impactos ambientais, em condições legais de operação.  

    R$ 50.000,00 

(s/o/m/a) = setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação. 

 

 

Quadro 92 - Estimativa de custos para o Objetivo 6 
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OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EM TEÓFILO OTONI 

CÓDIGO 
(s/o/m/a)* 

DESCRIÇÃO 
Prazos 

Estimativa de custo 
IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4.6.1.49 
Ação 49: Disponibilizar anualmente o banco de dados à população, através de web sites e sites oficiais para 

resíduos (sugestão: Portal da Transparência para Resíduos). (esta atribuição pode ser dada ao 
Setor de Informática da Prefeitura). 

    R$ 400.000,00 

4.6.1.50 
Ação 50: Promover, por meio da Secretaria de Comunicação, a realização de reuniões e seminários para o 

esclarecimento sobre a importância da consciência ambiental de cada um para a obtenção de uma 
cidade limpa e livre dos distúrbios causados por resíduos destinados de formas inadequadas. 

    R$ 300.000,00 

4.6.2.51 Ação 51: Apoiar e incentivar programas e campanhas de educação ambiental na educação formal (escolas)     R$ 150.000,00 

4.6.2.52 

Ação 52: Realizar campanhas educativas permanentes tendo em vista a sensibilização e a conscientização 
popular acerca da importância da separação, acondicionamento e disposição adequada dos 
resíduos, bem como sobre o princípio dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). As Secretarias de 
Educação e de Comunicação devem estar envolvidas em tais campanhas 

    R$ 300.000,00 

4.6.3.53 
Ação 53: Realizar periodicamente pesquisas de percepção e satisfação com a população para obter 

feedbacks dos serviços prestados, de maneira a verificar os pontos passíveis de melhorias. 
    R$ 400.000,00 

4.6.4.54 Ação 54: Elaborar e implementar o Plano Municipal de Educação Ambiental     R$ 100.000,00 

4.6.4.55 
Ação 55: Garantir o cumprimento da Lei Municipal nº 5.698/2006 (institui o programa de educação e 

monitoria ambiental no município), criando programas que visem a sensibilização da população 
quanto ao aproveitamento de resíduos e consumo sustentável. 

    
Variável – depende das ações 
a serem realizadas (4.6.1.02; 
4.6.2.03; 4.6.2.04; e 4.6.4.06) 

4.6.4.56 

Ação 56: Empreender as revisões do PMGIRS, no máximo a cada 4 (quatro) anos, com ampla participação 
popular visando a inclusão e/ou remanejamento de ações que sejam pertinentes e que ajudem a 
alcançar a universalização do acesso aos serviços prestados no âmbito da gestão integrada de 
resíduos sólidos. 

    R$ 700.000,00 

(s/o/m/a) = setor / nº do objetivo / nº da meta / nº da ação. 
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Além disso, o Quadro 93 apresenta a estimativa de custos para o PMSB todo. 

Quadro 93 - Estimativa de custos para o PMSB 

 
Imediatas Curto prazo Médio Prazo Longo prazo Total 

Água R$ 11.186.666,67  R$ 17.773.333,33  R$ 1.140.000,00  R$ 1.900.000,00  R$ 32.000.000,00  

Esgoto R$ 18.753.333,33  R$ 12.686.666,67  R$ 1.095.000,00  R$ 1.825.000,00  R$ 34.360.000,00  

Drenagem R$ 10.986.666,67  R$ 21.413.333,33  R$ 13.099.500,00  R$ 10.982.500,00  R$ 56.482.000,00  

Resíduos Sólidos R$ 2.090.333,33  R$ 1.350.667,67  R$ 1.659.002,00  R$ 2.765.003,00  R$ 7.865.006,00  

Total R$  43.017.000,00  R$ 53.224.001,00  R$ 16.993.502,00  R$ 17.472.503,00  R$ 130.707.006,00  

 

17.2. Proposta de sistemas de cálculo dos custos da prestação 
dos serviços públicos em Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos e forma de cobrança desses serviços 

Esta seção analisa as despesas do município oriundas da prestação dos 

Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólido para, na 

sequência, propor métodos alternativos de cálculo para as taxas. 

Os modelos apresentados seguem a Lei Federal n.º 11.445, de 05/01/2007 e 

do Decreto Federal 7.217/10 que a regulamenta, que tratam das diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e cabe destacar também que o conteúdo desta proposta 

se amolda ao disposto na Súmula Vinculante n.º 19 do Supremo Tribunal Federal – 

STF, que diz:   

“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços 

públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de 

lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 

145, ii, da Constituição Federal.”  

Ainda observando referida súmula, esta proposta trata como específicos e 

divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo 

ou resíduos provenientes de imóveis,  

“desde que essas atividades sejam completamente 

dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados 

em benefício da população em geral (uti universi) e de forma 

indivisível, tais como os de conservação e limpeza de 
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logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, 

bueiros). 

Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente 

dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou 

destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são 

constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de 

valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação 

e limpeza de logradouros e bens públicos. (...) Além disso, no 

que diz respeito ao argumento da utilização de base de 

cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a 

constitucionalidade de taxas que na apuração do montante 

devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a 

base de cálculo própria de determinado imposto, desde que 

não se verifique identidade integral entre uma base e a outra."  

RE 576.321 RG-QO  - STF (DJe 13.2.2009) - Relator 

Ministro Ricardo Lewandowski - Tribunal Pleno. 

A metodologia de cálculo e a forma de cobrança propostas visam a instituição 

ou alteração da taxa de coleta e remoção do lixo urbano do Município de Teófilo 

Otoni, segundo sua definição na própria Constituição Federal, no bojo do inciso II do 

art. 145: ―é o tributo cobrado pelo exercício do poder de polícia ou pela utilização, 

efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 

contribuinte ou postos a sua disposição‖. Parei aqui 

Portanto, taxa, além de espécie de tributo, é espécie de tributo vinculado 

quanto à hipótese de incidência. Ela é oriunda de uma atividade estatal 

especificamente referida e disponibilizada ao contribuinte. Essa característica é que 

constitui a hipótese de incidência, a taxa provém de um exercício regular de poder 

de polícia ou uma prestação, efetiva ou potencial de serviço público específico e 

divisível. 

No caso em apreço, trata-se de uma taxa de serviços, que aos moldes da 

Súmula Vinculante n.º 19, é uma atuação estatal única e determinada, fruída em 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=576321&classe=RE-RG-QO
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separado por cada contribuinte. Assim, nada impede que haja uma taxa de coleta 

domiciliar de lixo, pois nesse caso o serviço é fruído em separado.   

17.2.1. Panorama do setor 

O Quadro 94 mostrado a seguir ilustra as despesas correntes e as receitas do 

município de Teófilo Otoni-MG com a limpeza pública em 2012, segundo o SNIS e o 

resultado deficitário anual de aproximadamente R$ 2 milhões. 

Quadro 94 - Receitas e despesas com as taxas de limpeza pública do Município de Teófilo Otoni - 
MG  

Código do Indicador / Descrição Valor em R$ (anual) 

FN221 - Receita orçada com a cobrança de taxas e tarifas referentes à 
gestão e manejo de RSU 

1.017.000,00 

FN222 - Receita orçada com a cobrança de taxas e tarifas referentes à 
gestão e manejo de RSU 

965.000,00 

Total das Receitas 1.982.000,00 

Despesas 3.900.000,00 

Saldo (-1.918.000,00) 
 

 

Fontes: SNIS, 2013 e Prefeitura de Teófilo Otoni, 2014 

O desempenho financeiro do ano de 2012 ilustrado no Quadro 94, apesar de 

não incluir as despesas oriundas da coleta seletiva, indica que há defasagens no 

valor da taxa cobrada aos munícipes pelo manejo dos resíduos sólidos.  

Como solução, calcula-se a seguir, uma tarifa média que considera, além da 

inclusão dos custos com coleta seletiva, as seguintes diretrizes: 

 - Ampliar a autossuficiência econômica do setor conforme determina a Lei n.º 

11.445/07, isto é diminuir o déficit operacional.  

- Observar o Princípio do poluidor-pagador, que busca atribuir o ônus das 

despesas proporcionalmente à capacidade do agente de gerar resíduos. 

- Observar Princípio da Isonomia, segundo o qual, a lei não deve dar 

tratamento desigual a contribuintes que se encontrem em situação equivalente (CF, 

art. 150, II).  

- Observar o Princípio da Capacidade Contributiva, segundo o qual deve-

se tratar os desiguais de modo desigual e que, portanto, o tributo deve ser cobrado 

de acordo com as possibilidades de cada um (CF, art. 145, § 1º).  
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As premissas dos cálculos são:  

 O ano considerado é 2014; 

 Os dados populacionais são fornecidos pelo IBGE; 

 As despesas com RDO são os pagamentos feito à empresa HS, 

responsável integralmente pela coleta, varrição, transporte até o local 

de destinação final dos resíduos, entre outros serviços. 

 A estimativa das despesas com manutenção dos pneus e peças de 

reposição baseou-se nas normas de Fonseca e Gonzaga (2006). 

 Para o cálculo dos combustíveis e lubrificantes, considerou-se um 

percurso de 150km diários ou 3.900km mensais (26 dias). 

 As despesas com a mão-de-obra são calculadas para 12 funcionários 

(motoristas e coletores), com um piso salarial de R$920,00 e encargos 

de 76% sobre o valor do salário base. 

 Para o cálculo dos EPI´s e equipamentos complementares, considerou-

se 10% do valor desembolsado pela empresa HS para os mesmos 

itens. 

 Os custos administrativos são obtidos pressupondo 2 funcionários 

destinados à administração do setor de manejo dos resíduos sólidos. 

 O custo do capital foi obtido considerando a TJLP de 5%aa sobre o 

total investido de R$1.250.000,00. 

 A depreciação foi estimada considerando os dados disponibilizados no 

SNIS, sobre veículos para o ano de 2012. Os valores dos veículos 

foram obtidos através dos preços médios cotado em site especializado 

(http://veiculos.mercadolivre.com.br/caminhoes/caminhao-

poliguindaste-usado, consultado em nov/2014). Aplicou-se, como 

critério, que o bem se deprecia em um período de 60 meses, ao fim do 

qual haverá um valor residual de 10%. Os veículos computados foram 

aqueles com menos de 10 anos, conforme o Quadro 95 mostrado a 

seguir.  

 Depreciação considerada em 5 anos (Fonseca e Gonzaga, 2006). 

http://veiculos.mercadolivre.com.br/caminhoes/caminhao-poliguindaste-usado
http://veiculos.mercadolivre.com.br/caminhoes/caminhao-poliguindaste-usado
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Quadro 95 - Depreciação de Veículos 

Dados Quantidade Unidade do Valor Valor 

CO064 - Caminhões basculantes ou carroceira ou baús 
com idade de 6 a 10 anos, pertencentes ao agente 
público executor da coleta de RDO e RPU (unidade) 

2 R$ 300.000 

CO066  - Caminhões basculantes ou carroceira ou baús 
com idade até 5 anos, pertencentes aos agentes 
privados executor da coleta de RDO e RPU (unidade). 

1 R$ 180.000 

CO073 - Caminhões tipo poliguindaste com idade de 6 a 
10 anos, pertencentes ao agente público utilizados da 
coleta de RDO e RPU (unidade) 

2 R$ 280.000 

CO081 - Tratores agrícolas com reboque com idade até 
5 anos pertencente ao agente público executor da coleta 
de RDO e RPU (unidade) 

3 R$ 210000 

CO082 - Tratores agrícolas com reboque com idade de 6 
a 10 anos pertencente ao agente público executor da 
coleta de RDO e RPU (unidade) 

2 R$ 80000 

Total de veículos passíveis de depreciação 10 R$    1.050.000,00  

Depreciação (Em 60 meses sobre R$1.050.000,00) 
 

R$ 17.500,00 

Fonte: Fonseca e Gonzaga, 2006. 

Coleta seletiva:  

As despesas com a coleta seletiva são descompostas em despesas com 

administração e educação ambiental (5% do total para cada), triagem (30% do valor 

total) e coleta propriamente dita (60%), conforme preconiza Bessen (2007). Para os 

valores da coleta, foram utilizados os custos mensais por tonelada a partir dos 

valores pagos à empresa HS (R$132,00/ton, equivalentes a 60% do total). O valor 

total (R$220,75/ton) é próximo do valor por tonelada citado por Arruda e Toneto Jr. 

(2012), que é de R$230,00 por tonelada na coleta seletiva. 

Considerou-se que 15% da quantidade coletada em RDO são produtos 

recicláveis recuperáveis (Fonte: Análise da Composição Gravimétrica de Resíduos 

Sólidos Urbanos, Estudo de caso, Moura, A.A.; Lima, W.S.; Archano, C.R.). 



   
 

______________________________________________________________________________ 

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP                         377 

www.shs.com.br 

Os resultados disponibilizados no Quadro 96 mostram que as despesas totais 

em 2014, já com um programa de coleta seletiva incluído, e contabilizados os 

demais custos com coleta nos distritos e área rural, atingiriam a soma de R$ 

890.864,00, ou uma taxa média anual, rateada por domicílio, da ordem de R$253,62. 
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Quadro 96 - Despesas totais e custos por domicílio para RS 
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COMPONENTES DETALHES UNIDADES MENSAL

População total (IBGE, PROJEÇÃO PARA 2014) Hab. 140.567

População urbana Hab. 115.265

Poulção rural Hab. 25.302

Quantidade coletada  Urbana PMTO (2014) -147 Ton/mês Toneladas 4.410           

Quantidade coletada rural e distritos PMTO (2014) -6 Ton/mês Toneladas 180

Quantidade coletada total Toneladas 4.590           

Número de domícílos em 2013 Fonte:  IBGE unidades 42.151         

Pagamento de HS (empresa tercerizada) PMTO (2015) (valores mensais) R$ R$ 488.077,76

Limpeza Rural e Distritos (PMTO)

TRANSPORTES

 - Máquinas e Equipamentos (caminhões e tatores) todos 1.250.000,00  
   -Máq. e equip. passíveis de 

depreciação R$ 1.050.000,00  

    -Depreciação valor residual:  60 meses em R$ 17.500,00        

    -Manutenção: pneus e peças de ( 65% do capital em  60 em R$ 2.500,00          

   - Combustível  consumo: 3Km/l 2,2/l 2.860,00          

   - Percurso diário 150  KM dia km 3900

   -Lubricantes e outros custos em R$ 2.500,00          

SUBTOTAL TRANSPORTES em R$ 25.360,00        

 - Mão de obra

    -No. de motoristas e coletores unidades 12

   -Remuneração: motoristas e coletores piso salarial R$ 920 19.430,40        

   -Benefícios: cestas e vale trasnp. em R$ 1.200,00          

  - Equipamentos (vassouras, enxadas, etc.) 10% do total gasto pel HS em R$ 395,00              

   -EPI - garis,motorita e coletores 10% do total gasto pel HS em R$ 100,00

   -Custos administrativos e suporte 2 funcionário, R$1000 cada + encargosem R$ 3.520,00

SUBTOTAL MÃO DE OBRA em R$ 24.645,40        

Capital

   -Custo  do capital considera-se a TJLP em R$ 5.208,33          

   -Custo médio de operação em aterro fonte: PMTO em R$mês 191.666,67     

   -Aluguel do terreno onde está o aterro fonte: PMTO em R$mês 3.920,00          

SUBTOTAL - CAPITAL 200.795,00     

Coleta seletiva Custo em R$ por tonelada R$ 230,00 (US$ 115) 220,75

administração 5% (R$/Ton) 11,04

educação ambiental 5% (R$/Ton) 11,04

triagem 30% (R$/Ton) 66,23

coleta (fonte: relatório, página 2) 60% (R$/Ton) 132,45

Quant. gerada de materiais recuperáveis Toneladas/mês   (15%) 688,50              

SUBTOTAL COLETA SELETIVA 151.986,38     

Total geral em R$ R$ 890.864,54

TOTAL GERAL ANUAL POR ECONOMIA VALOR ANUAL 253,62 21,14                

DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS

RESÍDUOS DOMICILIARES URBANOS - RDO
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É importante destacar que este mecanismo de rateio do custo médio: 

 Não considera a capacidade de pagamento do contribuinte; 

 Não atribui a proporcionalidade entre grande e pequeno gerador de 

resíduos sólidos.  

Para incluir estes pontos são discutidas a seguir novas metodologias. O 

principal objetivo é procurar distribuir os R$ 253,62 entre as economias de forma a 

obedecer aos princípios legais mencionados anteriormente. 

17.2.2.  Metodologia para cálculo baseado no consumo de água. 

De forma geral, as metodologias utilizadas até o momento têm se mostrado 

pouco eficazes em atender ao princípio que permite cobrar do gerador de resíduos 

sólidos de acordo com a sua capacidade de produzir tais resíduos. O uso de área 

construída e localização do imóvel são critérios bastante razoáveis para atender ao 

princípio da capacidade pagamento, mas pouco eficazes quanto à capacidade 

geradora. 

Sabe-se que a geração de resíduos sólidos está associada a fatores como 

renda, idade, nível educacional, todos eles difíceis de serem mensurados. 

Recentemente alguns estudos têm mostrado que há significativa correlação 

entre o consumo de água por economias e geração de resíduos.  Veja, por exemplo, 

Onofre (2011) e D’Ella (2000). 

Uma metodologia alternativa consiste em atribuir a cobrança da taxa do lixo à 

quantidade de metros cúbicos de água consumidos por economia. 

Seguindo a sugestão de D’ella (2000) comentado por Onofre (2011), pode-se 

utilizar o seguinte critério:  

Taxa = Custo dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos/ Quantidade água consumida no município no mês. 

Taxa: 2,0513 x metros cúbicos consumidos pela economia ou domicílio. 
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A Tabela 29 ilustra um exemplo para uma economia com consumo de água 

de 15m³ mensais ou 180m³ anuais. O valor anual da taxa seria de R$ 286,20 ou 

R$23,83 mensais. Este valor não está muito distante do valor médio calculado por 

domicílio que é de R$253,62, conforme Tabela 29. 

Tabela 29 - Simulação da taxa do lixo para o município de Teófilo Otoni em 2014 

REF
.    COMPONENTES          Valor 

A População urbana (habitantes) 

 

 

115.264 

B Consumo anual de água por habitante (em m
3
) 58.254 

C Consumo total de água (em m
3
)                                                              6.714.643,81  

 

D Despesas anuais com lixo em R$ 
10.690.374,42 

 

E= (D/C) Despesa/consumo (em R$) 

                   

  1,59  

   F Simulação: consumo anual da economia em m
3
 180 

 

G= (E*F) 
Taxa do lixo do domicílio considerado na 
simulação  R$ 286,20 

 

17.2.3. Metodologia alternativa para cálculo da taxa para tratamento dos resíduos 
sólidos. 

A metodologia a seguir é uma variante do critério utilizado em muitos 

municípios, que é o uso da área construída como ponto de partida para o 

estabelecimento do valor da taxa, considerando-se ainda, o consumo de água por 

domicílio.  Ele pressupõe os seguintes pontos: 

 Ordenamento da localização do imóvel em duas zonas comerciais 

diferenciadas e com três zonas residenciais. Com esta medida, 

procura-se mais justiça tributária e menor intervalo entre as taxas, o 

que levaria a um aumento da arrecadação. 

 Criação de um fator de referência a ser aplicado por metro quadrado, 

variando de acordo com zona da economia. 
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 Aplicação do consumo da água por residência, que pode ser obtido 

com base no consumo do ano anterior.  

A nova taxa seria calculada da seguinte forma: 

. 

Onde o fator água é dado pelo razão entre o custo anuais dos serviços de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos (despesas com lixo), e o consumo de 

água anula no município em metros cúbicos. 

 

 

O Quadro 97 ilustra os resultados da taxa para imóveis com 100m2 de área 

construída localizados nas diferentes zonas residências ou comerciais.   

A coluna A contém o fator de referência para a região ou localização do 

imóvel. Entre os zonas comercial principal e secundária aplicou-se um desconto de 

20%. O fator de referência para a zona residencial 1 é de 0,82, com valor um pouco 

superior à zona comercial 1. Para a zona residencial 2, concedeu-se um desconto 

de 33% sobre a zona 1 e de 63% da zona residencial 2 para a zona residencial 3. 

A coluna C traz a razão custo do lixo/consumo anual de água obtido conforme 

Quadro 3. O consumo anual de água em m3 é ilustrado na coluna D e simula 

diferentes níveis para diferentes localidades e funções.  

O fator água (coluna E), é obtido pela multiplicação da razão custo do 

lixo/consumo anual (coluna C) e consumo anual de água em m3 (coluna D). Atribui-

se a este fator o peso de 30% (ou 0,3) na taxa final do lixo para que possa evitar 

sobre preço do valor. Assim, é possível corrigir as distorções que localização do 

imóvel traz ao índice (residência luxuosa em zona simples) e, ao mesmo tempo, 

taxar de acordo com a capacidade de gerar resíduos.  
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Quadro 97 - Taxa do lixo baseada na localização, na área construída e no consumo de água. 

Código DESCRIÇÃO anual mensal

A Comercial Principal 1 100 1,59 360 171,72 100 271,72 22,64

B Comercial Secundária 0,8 100 1,59 360 171,72 80 251,72 20,98

C residencial 1 0,82 100 1,59 720 343,44 82 425,44 35,45

D residencial 2 0,55 100 1,59 600 286,2 55 341,20 28,43

E residencial 3 0,2 100 1,59 192 91,584 20 111,58 9,30

Taxa do 

lixo            

H = G/12

Zonas

Fator de 

Refrência 

(FR) (A)

Custo do 

lixo/consumo 

de agua( C)

Taxa do 

lixo          

(G = E+F)

Área 

construída 

em m2 (B)

Consumo 

anual de 

água  (D) E  =(C*D) F = (A*B)

 

Esta metodologia traz alguns benefícios:  

 Permite atenuar as distorções causadas quando, por exemplo, uma 

residência de padrão elevado está situada em uma zona residencial 

popular; 

 Estimula o uso racional da água, uma vez que este é parte da base de 

cálculo do tributo. 

Quanto à acuracidade, no entanto, este método poderia se tornar mais 

preciso se levasse em consideração o número de imóveis em cada região. O 

levantamento deste dado permitiria obter, através da aplicação de métodos 

estatísticos, valores mais precisos para o fator de referência da coluna A.  

Para terrenos, pode-se manter o critério da extensão da testada do imóvel, 

conforme Quadro 98.  O fator de referência foi desenvolvido por simulação. 

Quadro 98 - Taxa do lixo para terrenos e baseada na localização e na testada do imóvel 

Fator de 

Referência  

(FR) 

código descrição ANUAL MENSAL

A comercial principal 1,51 100 151,00 12,58

B comercial secundária 1,42 100 142,00 11,83

C residencial 1 0,9 300 270,00 22,50

D residencial 2 0,65 300 195,00 16,25

E residencial 3 0,4 300 120,00 10,00

Zonas

Simulação para 

terrenos com 100 e 

300 m lineares de 

testada
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Observe que esta metodologia permite que o imóvel situado em uma zona 

mais valorizada pague proporcionalmente mais, enquanto que o imóvel situado na 

zona E, por exemplo, receberia os seus serviços de forma subsidiada. 

 Espera-se que esta metodologia permita elevar as receitas do 

município por duas razões: elevação no valor do metro quadro e inclusão de mais 

duas áreas. Este último elemento reduz as diferenças de taxas entre as zonas, 

portanto é socialmente mais justo, além de ampliar a base de arrecadação. 

17.2.4. Intervalo para cobrança da taxa  

Propõe-se também a existência de um teto e de um piso para a cobrança: que 

o valor máximo cobrado, independentemente da localização e da área seja de 

R$300,00 anualmente ou R$25,00 mensais e um piso de R$15,00 por ano ou 

R$1,25 mensais por domicílio, exceto para as classes isentas de cobrança. Esta 

medida evita distorções ou grandes discrepâncias de valores.  

Resíduo comercial 

Propõem-se duas categorias de cobrança para a Taxa do lixo comercial e 

com a incidência de três elementos, conforme ilustra Quadro 99. 

1.  Quantidade de lixo gerado: até 100 litros ou 50 quilos diários e acima deste 

limite 

2.  Localização: Zonas 1 (Centro e áreas especiais) e Zona 2 (demais áreas) 

3. Custo de tratamento: usa-se como parâmetro os custos obtidos pelo 

método 1. 

Os elementos 1 e 2 estão em consonância com os princípios constitucionais. 

Economias comerciais localizadas em áreas nobres e com maior geração e resíduos 

tendem a ter maior atividade comercial e, portanto, maior capacidade de pagamento 

e capacidade de pagamento. 
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Quadro 99 - Taxas para o lixo comercial 

 
Localização 

Zona 1 (principais áreas) Zona 2 (demais áreas) 

 
Até 100 litros ou 

50 Kg/dia 
Mais de 100L ou 

50Kg/dia 
Até 100 litros ou 

50 Kg/dia 
Mais de 100L ou 

50Kg/dia 

Fator (A) 1 1,3 0,5 1 

Custo anual em 
R$ (B) 

253,62 253,62 253,62 253,62 

Taxa (R$) 

(A)*(B) (anual) 
253,62 329,70 126,81 253,62 

Taxa mensal 
em R$ 

21,13 27,47 10,57 21,13 

 

Embora ausente da presente metodologia de cálculo, um fator altamente 

interessante no sentido de se fazer justiça tributária, aliada às práticas de políticas 

públicas ambientalmente sustentáveis, é a criação de um redutor de preço da taxa, 

ao se premiar o uso de tecnologias modernas e eficientes no manejo com os 

resíduos sólidos, observando o disposto no art. 29, § 1º, VII da Lei n.º 11.445/07. 

A adoção dessa metodologia sopesa eficazmente a presença de justiça 

tributária na cobrança dos serviços, contemplando alguns dos mais importantes 

princípios constitucionais tributários, a saber: 

Princípio da Isonomia  

Conforme discutido anteriormente, pela Constituição Federal, a lei, em 

princípio, não deve dar tratamento desigual a contribuintes que se encontrem em 

situação equivalente (CF, art. 150, II).  

O tributo progressivo (com alíquotas crescentes por faixas de renda, por 

exemplo) não fere o princípio da isonomia. A igualdade aparece aqui de forma 

bastante elaborada na proporcionalidade da incidência em função da utilidade 

marginal da riqueza. Em outras palavras, quanto maior a disponibilidade econômica, 

maior será a parcela desta com utilizações distantes das essenciais e próximas do 

consumo supérfluo, logo maior a produção de lixo e consequentemente de custo aos 

serviços de coleta e remoção de lixo, contemplando, aqui, inclusive o inciso IV, § 1º 

do art. 29 da Lei n.º 11.445/07, que dispõe que a instituição da taxa de coleta e 
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remoção do lixo deve, dentre outros objetivos, inibir o consumo supérfluo e o 

desperdício de recursos.  

Princípio da Capacidade Contributiva  

Faz parte da isonomia, também, tratar os desiguais de modo desigual, 

devendo, assim, o tributo ser cobrado de acordo com as possibilidades de cada um 

(CF, art. 145, § 1º).  

 Não existe uniformidade quanto ao entendimento acerca da capacidade 

contributiva ("capacidade econômica do contribuinte"). Os tributos deverão ser 

graduados segundo a medida da possibilidade econômica dos contribuintes de 

pagar tributos.  Aqui também, a utilização do fator de cálculo por metro de área 

construída, contempla plenamente as diretrizes nacionais do saneamento básico, ao 

especificamente respeitar a capacidade de pagamento do contribuinte, nos termos 

estabelecidos do inciso VI do art. 30 da Lei n.º 11.445/07. 

17.3. Indicadores do PMGIRS de Teófilo Otoni 

A seguir são listados os indicadores propostos para a análise dos objetivos do 

PMGIRS: 

Objetivo 1. Objetivo 1 - Atender com coleta convencional a 100%, e com 

coleta seletiva a 70% dos domicílios do município, de forma 

ininterrupta 

Indicador 1.1: Percentuais de cobertura de coleta seletiva  

Indicador 1.2: porcentagem de cobertura do serviço de coleta 

regular de resíduos domiciliares no município - sede, distritos e 

zona rural 

Indicador 1.3: Porcentagem de cobertura do serviço de coleta 

regular de resíduos domiciliares na zona urbana 

Indicador 1.4: porcentagem de cobertura do serviço de coleta 

regular de resíduos domiciliares na zona rural 

Objetivo 2. Atender com serviços de varrição, poda, capina, roçagem e 

raspagem a 100% da sede municipal e distritos 
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Indicador 2.1: Porcentagem de cobertura dos serviços de 

varrição, poda, capina, roçagem e raspagem no município - 

sede, distritos e zona rural 

Indicador 2.2: Porcentagem de cobertura dos serviços de 

varrição, poda, capina, roçagem e raspagem na zona urbana 

Indicador 2.3: Porcentagem de cobertura dos serviços de 

varrição, poda, capina, roçagem e raspagem na zona rural 

Objetivo 3. Encaminhar para disposição final apenas os rejeitos 

Indicador 3.1: Volume de resíduos dispostos no aterro 

Indicador 3.2: Porcentagem de cobertura de coleta de resíduos 

orgânicos (úmidos) 

Indicador 3.3: Porcentagem de resíduos recicláveis presentes 

entre os resíduos sólidos dispostos em aterro sanitário 

Indicador 3.4: Porcentagem de resíduos orgânicos presentes 

entre os resíduos sólidos dispostos em aterro sanitário 

Indicador 3.5: Índice de Comercialização de Materiais 

Recicláveis  

Objetivo 4. Alcançar uma gestão eficiente nos aspectos operacional e 

gerencial do Setor de Resíduos Sólidos 

Indicador 4.1: Massa de RCC per capita coletada em relação à 

população urbana 

Indicador 4.2: Autossuficiência financeira da prefeitura com o 

manejo de Resíduos Sólidos Urbanos  

Indicador 4.3: Índice de resposta aos indicadores de resíduos 

sólidos do SNIS 

Objetivo 5. Objetivo 5 - Regulamentar a gestão de resíduos e alcançar o 

pleno atendimento à legislação aplicável 

Indicador 5.1: Número de instrumentos legais relacionados ao 

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

publicadas no município 
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Indicador 5.2: Porcentual de empreendimentos com licenças 

ambientais vigentes 

Indicador 5.3: porcentagem de geradores com entrega do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em dia, com 

relação a todos os geradores cadastrados que devem realizar a 

entrega anual 

Objetivo 6. Estabelecer instrumentos de comunicação com a sociedade e de 

mobilização social, e promover ações para avaliação da 

percepção dos usuários e para promoção de educação 

ambiental 

Indicador 6.1: índice de respostas satisfatórias a reclamações 

17.3.1. Indicadores relacionados ao objetivo 1  

- Percentuais de cobertura de coleta seletiva 

 

 

 

Em que: 

 ICS =  Porcentagem de cobertura do serviço de coleta seletiva de RDO 

no município (%); 

 ICSU =  Porcentagem de cobertura do serviço de coleta seletiva 

de RDO na área urbana (%); 

 ICSR =  Porcentagem de cobertura do serviço de coleta seletiva 

de RDO na área rural (%); 

 PopCSU = População urbana atendida (declarada) pela coleta 

seletiva no município (habitante); 

 PopCSR = População rural atendida (declarada) pela coleta seletiva 

no município (habitante); 
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 Ge001 =  População total (IBGE) (habitante); 

 Ge002 =  População urbana (SNIS) (habitante). 

Este indicador permitirá verificar qual a percentagem da população total do 

município (urbana e rural) atendida pela coleta seletiva. Pode ser também dividido 

para as áreas urbana e rural, tendo em vista averiguar qual delas é mais deficitária 

em relação a este serviço para melhor direcionar as ações de melhoria. 

 

- Porcentagem de cobertura do serviço de coleta regular de resíduos 

domiciliares no município - sede, distritos e zona rural 

 

Em que: 

 ICRT =  Porcentagem de cobertura do serviço de coleta regular de RDO 

na área total do município (urbana +rural) (%); 

 PopCRR = População rural atendida (declarada) pela coleta regular no 

município (habitante); 

 PopCRU = População urbana atendida (declarada) pela coleta regular 

no município (habitante); 

 Ge001 =  População total (IBGE) (habitante); 

 

- Porcentagem de cobertura do serviço de coleta regular de resíduos 

domiciliares na zona urbana 

 

Em que: 

 ICRU =  Porcentagem de cobertura do serviço de coleta regular de 

RDO na área rural (%); 
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 PopCRU = População urbana atendida (declarada) pela coleta regular 

no município (habitante); 

 Ge002 = População urbana (SNIS) (habitante). 

 

- Porcentagem de cobertura do serviço de coleta regular de resíduos 

domiciliares na zona rural 

 

Em que: 

 ICRR =  Porcentagem de cobertura do serviço de coleta regular de 

RDO na área rural (%); 

 PopCRR = População rural atendida (declarada) pela coleta regular no 

município (habitante); 

 Ge001 =  População total (IBGE) (habitante); 

 Ge002 = População urbana (SNIS) (habitante). 

17.3.2. Indicadores relacionados ao objetivo 2  

- Porcentagem de cobertura dos serviços de varrição, poda, capina, 

roçagem e raspagem no município - sede, distritos e zona rural 

 

 

Em que: 

 IVPCR =  Porcentagem de cobertura dos serviços de varrição, poda, 

capina, roçagem e raspagem na área total do município (urbana +rural) 

(%); 

 PopVPCRR = População rural atendida (declarada) pelos serviços de 

varrição, poda, capina, roçagem e raspagem no município (habitante); 
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 PopVPCRU = População urbana atendida (declarada) pela coleta 

regular no município (habitante); 

 Ge001 =  População total (IBGE) (habitante); 

Este indicador permitirá verificar qual a percentagem da população total do 

município (urbana e rural) atendida pelos dos serviços de varrição, poda, capina, 

roçagem e raspagem. Pode ser também dividido para as áreas urbana e rural, tendo 

em vista averiguar qual delas é mais deficitária em relação a estes serviços para 

melhor direcionar as ações de melhoria. 

 

- Porcentagem de cobertura dos serviços de varrição, poda, capina, 

roçagem e raspagem na zona urbana 

 

Em que: 

 IVPCRU =  Porcentagem de cobertura dos serviços de varrição, poda, 

capina, roçagem e raspagem na área urbana (%); 

 PopVPCRU = População urbana atendida (declarada) pelos serviços 

de varrição, poda, capina, roçagem e raspagem no município 

(habitante); 

 Ge002 = População urbana (SNIS) (habitante). 

 

- Porcentagem de cobertura dos serviços de varrição, poda, capina, 

roçagem e raspagem na zona rural 

 

Em que: 

 IVPCRR =  Porcentagem de cobertura dos serviços de varrição, poda, 

capina, roçagem e raspagem na área rural (%); 
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 PopVPCRR = População rural atendida (declarada) pelos serviços de 

varrição, poda, capina, roçagem e raspagem no município (habitante); 

 Ge001 =  População total (IBGE) (habitante); 

 Ge002 = População urbana (SNIS) (habitante). 

Este indicador permitirá verificar qual a percentagem da população total do 

município na área rural que é atendida pelos dos serviços de varrição, poda, capina, 

roçagem e raspagem. Pode ser também dividido para as áreas urbana e rural, tendo 

em vista averiguar qual delas é mais deficitária em relação a estes serviços para 

melhor direcionar as ações de melhoria. 

17.3.3. Indicadores relacionados ao objetivo 3 

- Volume de resíduos dispostos no aterro 

Para indicar um processo, este parâmetro deve ser acompanhado ao longo 

do tempo e comparado a ele mesmo em diferentes momentos. A variação deste 

parâmetro pode indicar se houve ou não redução na geração de resíduos. Caso haja 

redução do afluxo de resíduos para o aterro, isso pode ser um indicador de que os 

resíduos que são passíveis de reutilização e/ou reciclagem ou de logística reversa 

estejam tomando outras rotas que não a do aterro sanitário.   

 

- Porcentagem de cobertura de coleta de resíduos orgânicos (úmidos) 

 

 

 

Em que: 

 IRO =  Porcentagem de cobertura do serviço de coleta de resíduos 

orgânicos no município (%); 

 IROU =  Porcentagem de cobertura do serviço de coleta de 

resíduos orgânicos de RDO na área urbana (%); 
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 IROR =  Porcentagem de cobertura do serviço de coleta de 

resíduos orgânicos de RDO na área rural (%); 

 PopROU =  População urbana atendida (declarada) pela coleta de 

resíduos orgânicos no município (habitante); 

 PopROR =  População rural atendida (declarada) pela coleta de 

resíduos orgânicos no município (habitante); 

 Ge001 =  População total (IBGE) (habitante); 

 Ge002 =  População urbana (SNIS) (habitante). 

Este indicador permitirá verificar qual a percentagem da população total do 

município (urbana e rural) atendida pela coleta de resíduos orgânicos passíveis de 

serem tratados e reutilizados. Pode ser também dividido para as áreas urbana e 

rural, tendo em vista averiguar qual delas é mais deficitária em relação à coleta dos 

resíduos úmidos (matéria orgânica) para melhor direcionar as ações de melhoria. 

 

- Porcentagem de resíduos recicláveis presentes entre os resíduos 

sólidos dispostos em aterro sanitário 

 

Em que: 

 IRA =  Porcentagem do total de resíduos recicláveis que é disposta em 

aterro sanitário (%); 

 MRA =  quantidade de materiais recicláveis dispostas em aterro 

(t/ano); 

 Cs009 = quantidade total de materiais recuperados, exceto matéria 

orgânica e rejeito (t/ano). 

É proposto um indicador que permite verificar as quantidades de resíduos 

recicláveis que deixam de ser reaproveitados, sendo dispostos em aterro sanitário 

como se fossem rejeitos. 
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Para a realização do acompanhamento da situação em relação a esse 

indicador é necessário, inicialmente, realizar a análise gravimétrica dos resíduos que 

são enviados ao aterro a fim de se estimar as quantidades de cada tipo de resíduo a 

ser disposto, incluindo os recicláveis. Este indicador deve ser levantado a cada 4 

anos, no máximo. 

 

- Porcentagem de resíduos orgânicos presentes entre os resíduos 

sólidos dispostos em aterro sanitário 

 

Em que: 

 ICA =  Porcentagem do total de resíduos orgânicos que é disposta em 

aterro sanitário (%); 

 MCA =  quantidade de materiais orgânicos dispostas em aterro 

(t/ano); 

 Cs009 = quantidade total de materiais recuperados, exceto matéria 

orgânica e rejeito (t/ano). 

 

Da mesma forma que realizada para o indicador anteriormente apresentado, é 

proposto um indicador que permite verificar as quantidades de resíduos orgânicos 

que deixam de ser reaproveitados, sendo dispostos em aterro sanitário como se 

tratassem de rejeitos. 

Também é necessário, para configurar esse indicador,  realizar a gravimetria 

dos resíduos que são enviados ao aterro a fim de saber as quantidades de cada tipo 

de resíduo a ser disposto, incluindo os orgânicos. 

 

- Índice de Comercialização de Materiais Recicláveis  

 

Em que: 
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 ICMR = Índice de comercialização de materiais recicláveis (%);  

 MRC = quantidade de material reciclável comercializado (kg); 

 MRR = quantidade total de resíduos recicláveis recuperados (kg). 

Sugere-se um indicador para obter a quantidade de material reciclável que é 

comercializado e, portanto, reinserido na cadeia produtiva, em relação ao total de 

resíduos coletados. 

Quanto menor o índice, menos materiais recicláveis gerados no município são 

efetivamente comercializados e, portanto, maior o potencial ainda inexplorado de 

reinserção dos resíduos e de geração de renda. Esta, por sua vez, pode ser 

revertida em novos projetos de coleta seletiva e reciclagem, além de incentivar 

programas sociais existentes, que trabalham ativamente com associação de 

catadores. Assim, configura-se um círculo virtuoso, em que a melhoria no índice de 

comercialização dos materiais recicláveis gera mais investimentos nos projetos 

relacionados à reciclagem e à coleta seletiva que, por sua vez, provocam a melhoria 

no índice. 

17.3.4. Indicadores relacionados ao objetivo 4  

- Massa de RCC per capita coletada em relação à população urbana 

IN029=  

Em que: 

 IN029:  Massa de RCC per capita em relação à população urbana 

(kg/hab) 

 CC013:  Massa coletada pela Prefeitura Municipal ou empresa 

contratada por ela (kg) 

 CC014: Massa coletada por empresas especializadas 

("caçambeiros") ou autônomos contratados pelo gerador (kg) 

 CC015:  Massa coletada pelo próprio gerador (kg) 

 POP_URB:  População urbana do município - Fonte: IBGE 
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Indicador para avaliar a gestão e operação dos processos que envolvem o 

manejo adequado dos RCC, sejam eles originados em estabelecimentos públicos, 

seja em privados. O indicador tende a mostrar que quanto maior o valor, maior tem 

sido a coleta dos RCC, representando assim a eficiência ou não de seu 

gerenciamento. 

 

- Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de Resíduos 

Sólidos Urbanos  

 

Em que: 

 I005 =  Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de 

resíduos sólidos urbanos (%); 

 Ge006 =  receita arrecadada com serviços de limpeza urbana 

(R$/ano); 

 Ge023 = despesas com serviços de limpeza urbana, segundo o 

agente executor público (R$/ano); 

 Ge009 =  despesas com serviços de limpeza urbana, segundo o 

agente executor privado (R$/ano). 

Sugere-se, para o monitoramento, um índice proposto pelo SNIS (2010) que 

relaciona todas as receitas obtidas com os serviços de manejo de resíduos sólidos 

com todas as despesas da prefeitura com tais serviços (exceto investimentos). 

Ressalta-se que, no caso de um município apresentar receita superior às despesas 

com os serviços de limpeza urbana, o valor do índice será superior a 100%. Por 

outro lado, caso as despesas extrapolem as receitas, obter-se-á um valor inferior a 

100%, sendo mais baixo quanto maiores as despesas em relação à receita (situação 

indesejável). 

 

- Índice de resposta aos indicadores de resíduos sólidos do SNIS 
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Em que: 

 ISNIS: Índice de resposta aos indicadores de resíduos sólidos do SNIS 

(%) 

 Iresp = Número de indicadores do SNIS sobre resíduos sólidos 

respondidos pelo Poder Público Municipal 

 Itot = Número total de indicadores do SNIS sobre resíduos sólidos 

Este indicador tem como objetivo avaliar o constante monitoramento do setor 

de resíduos sólidos por meio da avaliação das respostas anuais dos indicadores do 

SNIS. Este indicador ainda pode auxiliar o gestor público a compreender quais áreas 

da gestão de resíduos que estão sendo monitoradas e quais não estão. Este 

indicador deve ser aferido anualmente após o envio de dados ao SNIS. 

 

 

17.3.5. Indicadores relacionados ao objetivo 5 

- Número de instrumentos legais relacionados ao sistema de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos publicadas no município 

Medidor quantitativo que auxilia a identificação da incorporação dos 

conceitos, metas e ações de regulamentação, ao longo do horizonte de 

planejamento do PMGIRS.  

 

- Porcentual de empreendimentos com licenças ambientais vigentes 

 

Em que: 

 NLRS = Nº de licenças e autorizações ambientais emitidas para o 

setor; 

 NLRST = Nº de licenças e autorizações ambientais legalmente exigidas 

para o setor 
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Demonstra o índice de atendimento do setor de resíduos à legislação 

ambiental. 

 

- Porcentagem de geradores com entrega do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos em dia, com relação a todos os geradores cadastrados que 

devem realizar a entrega anual 

 

Em que: 

 PGRSE = Nº de PGRS entregues à Prefeitura Municipal de Teófilo 

Otoni; 

 PGRST = Nº de PGRS total cadastrados pela Prefeitura Municipal de 

Teófilo Otoni 

Aponta a efetividade do controle e da fiscalização dos geradores com 

obrigatoriedade de entrega do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

podendo embasar a aplicação de medidas punitivas e integrativas, para que os 

geradores incorporem a cultura de elaboração do plano e de gerenciamento 

adequado dos resíduos. 

17.3.6. Indicadores relacionados ao objetivo 6 

- índice de respostas satisfatórias a reclamações 

 

Em que: 

 IR =           Índice de respostas satisfatórias a reclamações (%); 

 NR =         número de reclamações satisfatoriamente respondidas; 

 NT =         número total de reclamações feitas. 

Esse indicador permitirá verificar se eventuais reclamações da população de 

Teófilo Otoni estão efetivamente sendo levadas em consideração de maneira 

satisfatória. 
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Naturalmente a classificação das respostas às reclamações em ―satisfatórias‖ 

(ou não) deve ser efetuada pelo próprio morador que registrou a reclamação. Para 

tanto, há a necessidade de se manter um canal de comunicação direta com a 

população para o recebimento de feedbacks dos serviços prestados. 

17.4. Estruturação local da fiscalização e da regulação no âmbito 
do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

No que concerne ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

a fiscalização pode ser identificada em dois âmbitos, a saber: a fiscalização na 

execução dos procedimentos que envolvem a gestão e operação do sistema; e a 

fiscalização do cumprimento das leis, normas e diretrizes, especialmente no que diz 

respeito à disposição final de rejeitos, reciclagem de resíduos e procedimentos da 

logística reversa. 

Neste contexto, a utilização dos indicadores propostos no PMGIRS, mostra-se 

como uma importante ferramenta para que seja possível qualificar a situação dos 

serviços e do cumprimento dos procedimentos ao longo do tempo. 

É importante compreender que a gestão de resíduos sólidos abrange muitas 

vezes, vários sujeitos sociais, ressaltando o conceito de responsabilidade 

compartilhada apontado pela PNRS (2010). Assim, destaca-se que, apesar disso, é 

responsabilidade do titular dos serviços, ou seja, a Prefeitura Municipal de Teófilo 

Otoni ter o controle e saber o que se passa em cada procedimento. Para tal, um 

órgão articulador dentro da PM-TO faz-se necessário para, além de organizar os 

procedimentos de responsabilidade do poder público, articular os outros setores 

envolvidos a fim de garantir o cumprimento da Lei nº 12.305/2010 e de seu 

regulamento. 

Este órgão articulador deve, por sua vez, ser responsável pela compilação 

dos dados dos diferentes tipos de resíduos e seus respectivos encaminhamentos ou 

―rotas‖; pela gestão e alimentação do Sistema de Informações com os indicadores; e 

pela articulação entre os diferentes sujeitos sociais, visando a otimização da gestão 

dos resíduos em Teófilo Otoni. 
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Feitas estas considerações, são apresentados a seguir os recursos humanos, 

materiais tecnológicos e administrativos necessários à avaliação, fiscalização, 

regulação e monitoramento do PMGIRS do setor de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. Para tal, aponta-se que é necessário minimamente: 

 Um responsável, devidamente treinado, dentro da Prefeitura Municipal 

de Teófilo Otoni pelo viabilizar a configuração dos indicadores 

propostos pelo PMGIRS e pelo SNIS e fornecê-los ao gestor do banco 

de dados do sistema de informações em saneamento básico, fornecido 

pelo presente PMSB; 

 Agentes coletores de dados; 

 Computador para os responsáveis; 

 Fichas de obtenção de dados impressas para os coletores; 

 Material de papelaria (prancheta, caneta, lápis, borracha); 

 Material de trabalho de campo (EPI); 

 Transporte. 

Para a fiscalização dos serviços de limpeza urbana e a garantia de um 

manejo adequado dos resíduos sólidos gerados no município, como proposto no 

presente PMGIRS, faz-se necessária a criação de um órgão consultivo e deliberativo 

para a garantia de uma prestação de serviços imparcial e democrática a ser 

realizada pela Prefeitura Municipal e/ou prestadores privados ou do terceiro setor. 

Este órgão seria o Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

Destaca-se, ainda, a necessidade da existência de fiscais municipais ligados 

à Prefeitura Municipal, com o objetivo de averiguar cada processo integrante dos 

serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos. Estes fiscais, poderíam, reportar 

suas constatações para a própria Prefeitura, para o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico e/ou para a Entidade reguladora do setor.  

A viabilização de tais procedimentos de fiscalização demandaria, pelo menos: 

 2 (dois) fiscais, sendo: 

o 1 (um) para a sede municipal; 

o 1 (um) para cada cuidar dos distritos e aglomerados urbanos; 
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 Ficha de fiscalização; 

 Material de papelaria (prancheta, caneta, lápis, borracha); 

 Material de trabalho de campo, câmera fotográfica, EPIs, etc; 

 2 Veículos. 

Esses fiscais auxiliariam, também, nas aplicações de multas aos usuários que 

não estiverem dentro dos deveres do usuário presentes na legislação vigente, sendo 

que essas multas deverão ser estabelecidas por legislação específica. Neste âmbito, 

destaca-se a forte necessidade de fiscalização para as disposições irregulares de 

resíduos em todo espaço municipal. 

Os fiscais podem pautar suas atuações em dois procedimentos básicos, a 

saber: realizar sua rotina pré-estabelecida e fiscalizar periodicamente processos 

específicos, em visitas aleatórias e não avisadas; e realizar visitas para averiguar 

denúncias feitas pela população. 

As atuações dos fiscais resumem-se em atividades de cunho operacional e de 

cunho gerencial. Os dois eixos da fiscalização do manejo de resíduos sólidos de 

Teófilo Otoni estão representados sinteticamente na 
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Figura 8. 
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Figura 8 - Etapas operacional e gerencial da fiscalização 

 
Fonte: Elaborado por SHS (2014) 

 

As primeiras referem-se ao monitoramento de cada etapa específica do 

manejo dos resíduos sólidos, a análise destas etapas é importante para garantir o 

oferecimento dos serviços com qualidade e segurança à saúde pública e ambiental. 

Já a fiscalização gerencial é composta por duas análises, a saber: a 

fiscalização dos Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos feitos tanto pela 

iniciativa privada quanto pelo Poder Público, onde o fiscal deve verificar se o manejo 

dos resíduos está sendo feito da forma adequada e em conformidade com o 

descrido no PGRS da empresa; e a fiscalização das atividades referentes à 

Logística Reversa, uma vez estabelecidos acordos setoriais e/ou termos de 

compromisso para disciplinar as ações referentes a aos resíduos passíveis de 

devolução para determinadas cadeias produtivas. 
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17.5. Sistema de Informações 

Conforme determina a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, no Art. 9º, 

dever-se-á estabelecer um sistema de informações sobre os serviços de 

saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento. Assim, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município 

de Teófilo Otoni está fornecendo, aos gestores municipais, um sistema de 

informações que auxilie o gerenciamento dos serviços de saneamento básico do 

município e que também alimente o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS. 

O que se propôs neste PMSB/PMGIRS é um Sistema de Informação 

Estratégico (SIE), também conhecido como Sistema de Informação Executivo ou 

Sistema de Suporte à Decisão Estratégica. Tal sistema consiste do processamento 

de grupos de dados das atividades operacionais e transações gerenciais, 

transformando-os em informações estratégicas, visando subsidiar os processos de 

tomada de decisão.  

No âmbito do presente PMSB o sistema de informação proposto possibilita a 

inserção de dados brutos (operacionais e gerenciais), tais como: número de 

habitantes, número de domicílios, volume de água tratada, quantidade total de 

resíduo coletado, número de reclamações, extensão de tubulação submetida à 

manutenção corretiva, número de eventos sobre temas específicos, nº de vezes em 

que foram realizados procedimentos de manutenção de canais, número de 

outorgas/licenças vigentes no setor, etc.; que, uma vez inseridos, subsidiam o 

cálculo automático de indicadores tais como: índice de coleta de resíduos sólidos; 

índice de atendimento por serviços públicos, índice de recuperação de resíduos 

recicláveis, índice de atendimento à legislação ambiental, etc.  

Esses indicadores, por sua vez, recebem um processamento para formar 

análises tabulares e principalmente gráficas, que servirão para análise instantânea 

da evolução dos indicadores e, assim, proporcionar a geração de relatórios.  

A Figura 9 apresenta o fluxograma do sistema. 
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Figura 9 - Fluxograma Esquemático do Sistema de Informação 

 

A Tabela Dinâmica e o Gráfico Dinâmico, gerados pelo tratamento dos 

indicadores, são recursos bastante interessantes para bancos de dados com muitas 

informações, como o de informações de saneamento básico municipal, no qual a 

simples visualização é prejudicada pela grande quantidade de informações.  

Sendo assim, o sistema adotado é indicado para aqueles que estejam 

interessados na geração de relatórios de maneira fácil, eficiente e precisa. 

Esses recursos possibilitam: 

 Analisar dados rapidamente; 

 Visualizar apenas informações relevantes; 

 Alterar rapidamente a estrutura de visualização das informações; 

 Geração de relatórios diversos e de maneira quase que instantânea. 

Nesse sistema de informações desenvolveram-se tabelas dinâmicas 

diferenciadas para cada eixo do saneamento básico. Essas tabelas servem de base 

de dados para um gráfico dinâmico que se atualiza automaticamente. A geração de 

relatórios é dada pela combinação dessas ferramentas, disponibilizando alternativas 

de distintos relatórios com finalidades e formas de distribuição diferentes. 

O Sistema de Informações está em volume próprio, contendo um CD do 

sistema juntamente com o Manual de Utilização, impresso, contendo as instruções 

de uso. 

Por fim, é condição indispensável para a validação do processo de verificação 

da adequação dos serviços prestados que os indicadores apurados tenham ampla 

divulgação aos usuários. Sendo assim, anualmente deverão ser publicados, com 

destaque na imprensa local, em páginas da web e redes sociais, os resultados 
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obtidos das análises, indicando-se quais as ações a serem tomadas pelo prestador 

visando à correção e melhoria dos indicadores nos anos seguintes. 

 

18. SUMÁRIO GERAL SOBRE AS REUNIÕES PÚBLICAS  

18.1. Reuniões Públicas Setoriais 

Buscando a participação social na elaboração do PMSB de Teófilo Otoni, 

foram realizadas seguintes reuniões públicas setoriais: 

Nos distritos e localidades fora da sede municipal:  

1. Escola Estadual de Liberdade: BR.116- Km 292 Lajinha / Tel: (33) 3528-5041 

1ª reunião: Tema: diagnóstico dos eixos / Data: 02/06/2014  Horário: 8:00  

2ª reunião: Tema: planejamento dos eixos / Data: 25/08/2014  Horário: 8:00  

 

 

2. Escola Estadual de Pedro Versiani: Rua Domingos de Castro, 50 Distrito de Pedro 

Versiani / Tel: (33) 3528-4041   

1ª reunião: Tema: diagnóstico dos eixos / Data: 03/06/2014  Horário: 8:00  

2ª reunião: Tema: planejamento dos eixos / Data: 26/08/2014  Horário: 8:00  
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3. Escola Estadual da Cabeceira de São Pedro: Rua Dois, 23 Bairro Vera Lucia / Tel:  

(33)  3528-1663   

1ª reunião: Tema: diagnóstico dos eixos / Data: 04/06/2014  Horário: 8:00  

2ª reunião: Tema: planejamento dos eixos / Data: 27/08/2014  Horário: 8:00  

 

4. Escola Estadual de Mucuri: Rua dois, 23 Bairro Vera Lucia / Tel: (33) 3528-1663 

1ª reunião: Tema: diagnóstico dos eixos / Data: 05/06/2014  Horário: 8:00  

2ª reunião: Tema: planejamento dos eixos / Data: 28/08/2014  Horário: 8:00  
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Na sede do município:  

1.  19º Batalhão de Policia: Rua Helmuth Neumann, 100 São Jacinto, Teófilo 

Otoni-MG  -39801-259 / Tel: (33) 3521-0256   

1ª reunião: Tema: diagnóstico dos eixos / Data: 02/06/2014  Horário: 17:30  

2ª reunião: Tema: planejamento dos eixos / Data: 25/08/2014  Horário: 17:30  

 

 

2.  Igreja Santa Luzia: Rua Felicio Pedro Costa, Bela Vista, Teófilo Otoni –MG 

CEP: 39800-000   

1ª reunião: Tema: diagnóstico dos eixos / Data: 03/06/2014  Horário: 17:30  

2ª reunião: Tema: planejamento dos eixos / Data: 26/08/2014  Horário: 17:30  
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3.  Casa Emaús: Rua Amadeu Onofre, 205, Manoel Pimenta, Teófilo Otoni – MG 

1ª reunião: Tema: diagnóstico dos eixos / Data: 04/06/2014  Horário: 17:30  

2ª reunião: Tema: planejamento dos eixos / Data: 27/08/2014  Horário: 17:30  

 

4.  Creche Deus é o Deus da Vida: Rua Alberto Liesner, 100, Bairro Taquara, 

Teófilo Otoni- MG   

1ª reunião: Tema: diagnóstico dos eixos / Data: 05/06/2014  Horário: 17:30  

2ª reunião: Tema: planejamento dos eixos / Data: 28/08/2014  Horário: 17:30  

 

As contribuições colhidas nas reuniões setoriais foram consideradas para dar 

maior precisão aos diagnósticos setoriais e maior representatividade à proposição 
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de objetivos, metas e ações por ocasião do planejamento estratégico dos quatro 

eixos do saneamento básico municipal.  

18.2. Conferência Pública Municipal  

A Conferência Pública Municipal, realizada aos 12 de dezembro de 2014 na 

Câmara Municipal, teve o intuito de apresentar a versão preliminar do 

PMSB/PMGIRS à população e aos vereadores e colher as últimas contribuições da 

população antes da elaboração da versão final do PMSB/PMGIRS de Teófilo Otoni. 

As reclamações, efetuadas durante esta reunião pública, sobre a falta de 

atendimento com sistemas de esgoto e drenagem urbana ou com coleta de resíduos 

em ruas e bairros de Teófilo Otoni foram todas respondidas pelos próprios gestores 

municipais ou pelos representantes da COPASA e da COPANOR, presentes na 

conferência. 

As solicitações efetuadas por escrito visando a inclusão expressa de diversas 

ruas e bairros como deficitárias no atendimento pelos sistemas de esgotamento 

sanitário, abastecimento de água e rede de drenagem foram atendidas e os nomes 

dos locais foram incorporados aos diagnósticos setoriais. Desta forma garante-se 

que nenhum dos locais mencionados deixe de ser atendido pelo PMSB.  

A lista de presença foi assinada por 86 participantes da Conferência 

Municipal, estando uma cópia desta apresentada na Figura 10 As demais listas de 

presença e manifestações escritas recebidas pela mesa diretora desta reunião 

pública constam nos autos do processo. 

A seguir apresentam-se algumas tomadas fotográficas do evento. 
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Figura 10 - Lista de presença da Conferência Municipal 
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20. ANEXOS 
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Anexo 1 - Mapa de Geologia 
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Anexo 2 - Núcleos de Habitação de Interesse social 
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Anexo 3 - Áreas de Interesse Ambiental (Minicípio) 
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Anexo 4 - Áreas de Interesse Ambiental (Urbano) 
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Anexo 5 - Relação de poços presentes no município 
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Anexo 6 - Relatórios SISAGUA 
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Anexo 7 - Quadros de coleta de dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do indicador de Mortalidade infantil 

 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 

Fonte para 
obtenção do 

dado 

Valor do 
parâmetro 
medido ou 

aferido e ano / 
mês a que se 

refere à 
informação 

Periodicidade 
de medição 
ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 
Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos 
manualmente ou banco de 

dados) 

Mortalidade infantil (crianças/1000crianças) 

 

Nº de crianças até 1 ano falecidas no ano * 
1000 

Nº de crianças de até um ano no ano 

 

Nº de crianças até 
1 ano falecidas no 
ano 

Secretaria de 
Saúde 

 Anual 
Banco de 

Dados 

Nº de crianças de 
até um ano no ano 

Secretaria de 
Saúde 

 Anual 
Banco de 

Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           434 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do indicador Mortalidade até 5 anos de idade 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 

Fonte para 
obtenção do 

dado 

Valor do 
parâmetro 
medido ou 

aferido e ano / 
mês a que se 

refere à 
informação 

Periodicidade 
de medição 
ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 
Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos 
manualmente ou banco 

de dados) 

Mortalidade até 5 anos de idade 
(crianças/1000crianças) 

 

Nº de crianças até 5 anos falecidas no ano * 
1000 

Nº de crianças de até 5 anos no ano 

 

Nº de crianças até 5 
anos falecidas no 
ano 

Secretaria de 
Saúde 

 Anual 
Banco de 

Dados 

Nº de crianças de 
até um ano no ano 

Secretaria de 
Saúde 

 Anual 
Banco de 

Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do indicador da evolução dos casos de internações hospitalares do SUS por 

doença de veiculação hídrica (Cólera) 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção 

do dado 

Valor do 
parâmetro 
medido ou 

aferido e ano / 
mês a que se 

refere à 
informação 

Periodicidade 
de medição 
ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 
Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos 
manualmente ou banco 

de dados) 

Indicador da evolução dos casos de 
internações hospitalares do SUS por 
doença de veiculação hídrica 
(Cólera) (casos) 

 

 

 

Nº de casos de 
internações 
hospitalares do SUS 
por doença de 
veiculação hídrica 
(Cólera) (casos) 

 

DATASUS  Anual 
Banco de 

Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           436 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador da evolução dos casos de internações hospitalares do SUS por 

doença baseada na água (Esquistossomose) 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção 

do dado 

Valor do 
parâmetro 
medido ou 

aferido e ano / 
mês a que se 

refere à 
informação 

Periodicidade 
de medição 
ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 
Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos 
manualmente ou banco 

de dados) 

Indicador da evolução dos casos de 
internações hospitalares do SUS por 
doença de veiculação hídrica 
(Esquistossomose) (casos) 

 

 

 

Nº de casos de 
internações 
hospitalares do SUS 
por doença de 
veiculação hídrica 
(Esquistossomose) 

 

DATASUS  Anual 
Banco de 

Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador da evolução dos casos de internações hospitalares do SUS por 

doença de transmitida por inseto (Dengue) 

 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção 

do dado 

Valor do 
parâmetro 
medido ou 

aferido e ano / 
mês a que se 

refere à 
informação 

Periodicidade 
de medição 
ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 
Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos 
manualmente ou banco de 

dados) 

Indicador da evolução dos casos de 
internações hospitalares do SUS por 
doença de veiculação hídrica 
(Dengue) (casos) 

 

 

 

Nº de casos de 
internações 
hospitalares do SUS 
por doença de 
veiculação hídrica 
(Dengue) 

 

DATASUS  Anual 
Banco de 

Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador da taxa de frequência líquida ao básico 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 

Fonte 
para 

obtenção 
do dado 

Valor do 
parâmetro 
medido ou 
aferido e 
ano / mês 
a que se 
refere à 

informaçã
o 

Periodicidade 
de medição 
ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 
Arquivament
o dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos 
manualmente ou banco 

de dados) 

Taxa de frequência líquida ao básico  

 

 

 

nº de pessoas 
entre 6 a 17 
anos 
frequentando o 
ensino básico  

Secretaria 
de 

educação 
 Anual 

Banco de 
Dados 

População total 
entre 6 a 17 
anos 

IBGE, 
Secretaria 

de 
educação, 
Secretaria 
de saúde 

   



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           439 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do  Indicador de interferência do gasto com água e esgoto na renda média per 

capita 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro 
e unidade 

Fonte para 
obtenção do 

dado 

Valor do 
parâmetro 
medido ou 
aferido e 
ano / mês 
a que se 
refere à 

informação 

Periodicidade 
de medição 
ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 
Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos 
manualmente ou banco 

de dados) 

Indicador de interferência do gasto com água e esgoto na renda 
média per capita  

 

 

 

Tarifa 
média de 
praticada 

COPASA / 
COPANOR 

 Anual 
Banco de 

Dados 

Consumo 
médio per 
capta  

COPASA / 
COPANOR 

 Anual 
Banco de 

Dados 

Renda per 
capta 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Coordenação de 

Gestão 

 Anual 
Banco de 

Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do Comparativo entre Índice de Gini e Parcela da população contemplada pela 

tarifa social 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção 

do dado 

Valor do 
parâmetro 
medido ou 

aferido e ano / 
mês a que se 

refere à 
informação 

Periodicidade 
de medição 
ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 
Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos 
manualmente ou banco 

de dados) 

Comparativo entre Índice de Gini e 
Parcela da população contemplada 
pela tarifa social  

 

 

 

Índice de Gini 
(adimensional) 

 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Coordenação de 

Gestão 

 Anual 
Banco de 

Dados 

Parcela da 
população com 
Tarifa Social (%) 

COPASA / COPANOR  Anual 
Banco de 

Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 1.1 de Resíduos Sólidos 

 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________  

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do 

parâmetro 

medido ou 

aferido e ano / 

mês a que se 

refere à 

informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou banco de 

dados) 

Porcentagem de cobertura do 

serviço de coleta seletiva no 

município (%) 

 

 

 

PopCSU = População 

urbana atendida 

(declarada) pela coleta 

seletiva no município 

(habitante); 

Pesquisa documental ao cartório de 

Registro de Imóveis ou a secretaria 

responsável pelo cadastro mobiliário. 

Levantar o número de domicílios 

localizados na área urbana, bem como 

as ruas onde esses estão localizados. 

Verificar quais dessas ruas da zona 

urbana são atendidas pela coleta 

seletiva e quantos domicílios estão 

localizados nessas ruas. 

 Anual Banco de Dados 
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Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do 

parâmetro 

medido ou 

aferido e ano / 

mês a que se 

refere à 

informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou banco de 

dados) 

PopCSR =

 População rural 

atendida (declarada) 

pela coleta seletiva no 

município (habitante); 

Pesquisa documental ao cartório de 

Registro de Imóveis ou ao INCRA. 

Levantar o número de domicílios 

localizados na área rural, bem como as 

ruas onde esses estão localizados. 

Verificar quais dessas ruas da zona 

rural são atendidas pela coleta seletiva 

e quantos domicílios estão localizados 

nessas ruas. 

 Anual Banco de Dados 

Ge001 = 

 População total 

(IBGE) (habitante); 

Levantar essa informação junto ao 

IBGE ou junto à secretaria responsável 

pelo cadastro mobiliário do município. 

 Anual Banco de Dados 

Ge002 = 

 População 

urbana (SNIS) 

(habitante) 

Levantar essa informação junto ao 

IBGE ou junto à secretaria responsável 

pelo cadastro mobiliário do município. 

 Anual Banco de Dados 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           443 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 1.2 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere a informação 

Periodicidade 

de medição 

ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 

Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos manualmente 

ou banco de dados) 

Porcentagem de cobertura do 

serviço de coleta regular de 

resíduos domiciliares no 

município (zona urbana e rural) 

(%) 

 

 

PopCRR = População 

rural atendida 

(declarada) pela coleta 

regular no município 

(habitante) 

Checar junto ao IBGE número de 

habitantes de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 

PopCRU = População 

urbana atendida 

(declarada) pela coleta 

regular no município 

(habitante) 

Checar junto ao IBGE número de 

habitantes de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 

Ge001 = População total 

(IBGE) (habitante) 

Checar junto ao IBGE número de 

habitantes de Teófilo Otoni (Censo ou 

estimativa populacional). 

 Anual Banco de Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 1.3 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere a informação 

Periodicidade 

de medição 

ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 

Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos manualmente 

ou banco de dados) 

Porcentagem de cobertura do 

serviço de coleta regular de 

resíduos domiciliares na zona 

urbana (%) 

 

 

PopCRU = População 

urbana atendida 

(declarada) pela coleta 

regular no município 

(habitante) 

Checar junto ao IBGE número de 

habitantes de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 

(Ge002) = Domicílios da 

zona urbana (nº de 

domicílios) 

Levantar essa informação junto ao IBGE 

ou junto à secretaria responsável pelo 

cadastro imobiliário do município. 

 Anual Banco de Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 1.4 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do 

Indicador 
Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere à informação 

Periodicidade 

de medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou banco de 

dados) 

Porcentagem de domicílios 

atendidos pela coleta regular 

de RDO na zona rural (%) 

 

 

PopCRR = População rural 

atendida (declarada) pela 

coleta regular no município 

(habitante); 

Pesquisa documental ao cartório de Registro 

de Imóveis ou ao INCRA. Levantar o número 

de domicílios localizados na área rural, bem 

como as ruas onde esses estão localizados. 

Verificar quais dessas ruas da zona rural são 

atendidas pela coleta convencional e quantos 

domicílios estão localizados nessas ruas. 

 Anual Banco de Dados 

Ge001 =  População 

total (IBGE) (habitante); 

Checar junto ao IBGE número de habitantes 

de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 

Ge002 = População urbana 

(SNIS) (habitante). 

Checar junto ao IBGE, ou SNIS número de 

habitantes na zona urbana de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 2.1 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e ano 

/ mês a que se refere a 

informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou 

banco de dados) 

Porcentagem de cobertura dos serviços de 

varrição, poda, capina, roçagem e 

raspagem no município - sede, distritos e 

zona rural (%): 

 

 

PopVPCRR = 

População rural atendida 

(declarada) pelos 

serviços de varrição, 

poda, capina, roçagem e 

raspagem no município 

(habitante) 

Checar junto ao IBGE número de 

habitantes de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 

PopCRU = População 

urbana atendida 

(declarada) pela coleta 

regular no município 

(habitante) 

Checar junto ao IBGE número de 

habitantes de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 
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Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e ano 

/ mês a que se refere a 

informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou 

banco de dados) 

Ge001 = 

 População total 

(IBGE) (habitante) 

Levantar essa informação junto ao IBGE 

ou junto à secretaria responsável pelo 

cadastro imobiliário do município. 

 Anual Banco de Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 2.2 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere a informação 

Periodicidade 

de medição 

ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 

Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos manualmente 

ou banco de dados) 

Porcentagem de cobertura dos 

serviços de varrição, poda, 

capina, roçagem e raspagem na 

zona urbana (%): 

 

PopVPCRU = 

População urbana 

atendida (declarada) 

pelos serviços de 

varrição, poda, capina, 

roçagem e raspagem no 

município (habitante) 

Checar junto ao IBGE número de 

habitantes de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 

Ge002 = População 

urbana (SNIS) 

(habitante) 

Levantar essa informação junto ao IBGE 

ou junto à secretaria responsável pelo 

cadastro imobiliário do município. 

 Anual Banco de Dados 
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Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 2.3 de Resíduos Sólidos 

 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do 

Indicador 
Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere à informação 

Periodicidade 

de medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou banco de 

dados) 

Porcentagem de cobertura dos 

serviços de varrição, poda, 

capina, roçagem e raspagem 

na zona rural (%) 

 

PopVPCRR = População 

rural atendida (declarada) 

pelos serviços de varrição, 

poda, capina, roçagem e 

raspagem no município 

(habitante) 

Pesquisa documental ao cartório de Registro 

de Imóveis ou ao INCRA. Levantar o número 

de domicílios localizados na área rural, bem 

como as ruas onde esses estão localizados. 

Verificar quais dessas ruas da zona rural são 

atendidas pela coleta convencional e quantos 

domicílios estão localizados nessas ruas. 

 Anual Banco de Dados 

Ge001 =  População 

total (IBGE) (habitante); 

Checar junto ao IBGE número de habitantes 

de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 

Ge002 = População urbana 

(SNIS) (habitante). 

Checar junto ao IBGE, ou SNIS número de 

habitantes na zona urbana de Teófilo Otoni 
 Anual Banco de Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           450 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 3.1 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do 

Indicador 
Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do 

parâmetro 

medido ou 

aferido e ano / 

mês a que se 

refere a 

informação 

Periodicidade 

de medição 

ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 

Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos manualmente 

ou banco de dados) 

Volume de resíduos 

dispostos no aterro 

(ton) 

Volume em toneladas 

Obter informação junto aos dados 

operacionais de monitoramento do 

local de disposição final dos rejeitos 

 Diária Banco de Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           451 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 3.2 de Resíduos Sólidos 

 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere à informação 

Periodicidade 

de medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou banco de 

dados) 

Porcentagem de cobertura de coleta de 

resíduos orgânicos – úmidos (%) 

 

 

PopROU = População 

urbana atendida 

(declarada) pela coleta 

de resíduos orgânicos 

no município 

(habitante) 

Pesquisa documental ao cartório de Registro 

de Imóveis ou a secretaria responsável pelo 

cadastro mobiliário. Levantar o número de 

domicílios localizados na área urbana, bem 

como as ruas onde esses estão localizados. 

Verificar quais dessas ruas da zona urbana 

são atendidas pela coleta de orgânicos e 

quantos domicílios estão localizados nessas 

ruas. 

 Anual Banco de Dados 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           452 
www.shs.com.br 

Nome e Fórmula do Indicador 
Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere à informação 

Periodicidade 

de medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou banco de 

dados) 

 

 

 

PopROR = População 

rural atendida 

(declarada) pela coleta 

de resíduos orgânicos 

no município 

(habitante) 

Pesquisa documental ao cartório de Registro 

de Imóveis ou ao INCRA. Levantar o número 

de domicílios localizados na área rural, bem 

como as ruas onde esses estão localizados. 

Verificar quais dessas ruas da zona rural são 

atendidas pela coleta de orgânicos e 

quantos domicílios estão localizados nessas 

ruas. 

 Anual Banco de Dados 

Ge001 = População 

total (IBGE) (habitante) 

Levantar essa informação junto ao IBGE ou 

junto à secretaria responsável pelo cadastro 

mobiliário do município. 

 Anual Banco de Dados 

Ge002 = População 

urbana (SNIS) 

(habitante) 

Levantar essa informação junto ao IBGE ou 

junto à secretaria responsável pelo cadastro 

imobiliário do município. 

 Anual Banco de Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           453 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 3.3 de Resíduos Sólidos 

 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do 

Indicador 

Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido 

e ano / mês a que 

se refere à 

informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos físicos 

preenchidos manualmente ou 

banco de dados) 

Porcentagem de resíduos 

recicláveis presentes entre os 

resíduos sólidos dispostos em 

aterro sanitário (%) 

 

 

MRA = quantidade de 

materiais recicláveis 

dispostas em aterro 

(t/ano) 

Realizar análise gravimétrica para 

verificar a porcentagem de resíduos 

recicláveis presente nos resíduos que 

chegam ao aterro e extrapolar esse 

resultado para a quantidade total de 

resíduos enviados para o aterro pelo 

município. 

 

A cada 4 anos 

(revisões do 

PMGIRS) 

Banco de Dados 

Cs009 = quantidade 

total de materiais 

recuperados, exceto 

matéria orgânica e 

rejeito (t/ano) 

Obter informações junto à cooperativa 

de recicláveis do município: quantidade 

de materiais recicláveis recebidos, em 

quilogramas. 

 Anual Banco de Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           454 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 3.4 de Resíduos Sólidos 

 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere à informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de Arquivamento 

dos dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou banco 

de dados) 

Porcentagem de resíduos 

orgânicos presentes entre os 

resíduos sólidos dispostos em 

aterro sanitário 

 

 

MCA = quantidade de 

materiais orgânicos 

dispostas em aterro 

(t/ano) 

Realizar análise gravimétrica para verificar 

a porcentagem de orgânicos presente nos 

resíduos que chegam ao aterro e 

extrapolar esse resultado para a 

quantidade total de resíduos enviados para 

o aterro pelo município. 

 

A cada 4 anos 

(revisões do 

PMGIRS) 

Banco de Dados 

Cs009 = quantidade 

total de materiais 

recuperados, exceto 

matéria orgânica e 

rejeito (t/ano) 

Obter informações junto à cooperativa de 

recicláveis do município: quantidade de 

materiais recicláveis recebidos, em 

quilogramas. 

 Anual Banco de Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           455 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 3.5 de Resíduos Sólidos 

 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________  

Nome e Fórmula do 

Indicador 
Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere à informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de Arquivamento dos 

dados (documentos físicos 

preenchidos manualmente ou 

banco de dados) 

Índice de 

Comercialização de 

Materiais Recicláveis (%) 

 

 

(MRC) = quantidade de 

material reciclável 

comercializado 

(quilograma) 

Obter informações junto à cooperativa de 

recicláveis do município: da quantidade de 

materiais recicláveis recebidos, em 

quilogramas, quanto é efetivamente 

comercializado. 

 Anual Banco de Dados 

(MRR) = quantidade total 

de resíduos recicláveis 

recuperados (quilograma) 

Obter informações junto à cooperativa de 

recicláveis do município: quantidade de 

materiais recicláveis recebidos, em 

quilogramas. 

 Anual Banco de Dados 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           456 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 4.1 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade 
Fonte para obtenção do 

dado 

Valor do 

parâmetro medido 

ou aferido e ano / 

mês a que se 

refere à 

informação 

Periodicidade 

de medição 

ou aferição 

do parâmetro 

Forma de Arquivamento 

dos dados (documentos físicos 

preenchidos manualmente ou banco 

de dados) 

Massa de RCC per capita coletada em 

relação à população urbana (kg/hab) 

 

IN029=  

 

CC013: Massa coletada 

pela Prefeitura Municipal 

ou empresa contratada 

por ela (kg) 

Obter dado com o setor 

responsável na Prefeitura 

Municipal de Teófilo Otoni 

 Anual Banco de Dados 

CC014:Massa coletada 

por empresas 

especializadas 

("caçambeiros") ou 

autônomos contratados 

pelo gerador (kg) 

Obter dado a partir dos 

PGRCC encaminhados para a 

Prefeitura Municipal de Teófilo 

Otoni 

 Anual Banco de Dados 

CC015: Massa coletada 

pelo próprio gerador (kg) 

Obter dado a partir dos 

PGRCC encaminhados para a 

Prefeitura Municipal de Teófilo 

Otoni 

 Anual Banco de Dados 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           457 
www.shs.com.br 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade 
Fonte para obtenção do 

dado 

Valor do 

parâmetro medido 

ou aferido e ano / 

mês a que se 

refere à 

informação 

Periodicidade 

de medição 

ou aferição 

do parâmetro 

Forma de Arquivamento 

dos dados (documentos físicos 

preenchidos manualmente ou banco 

de dados) 

POP_URB: População 

urbana do município - 

Fonte: IBGE 

Levantar essa informação 

junto ao IBGE ou junto à 

secretaria responsável pelo 

cadastro imobiliário do 

município. 

 Anual Banco de Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           458 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 4.2 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido 

e ano / mês a que 

se refere a 

informação 

Periodicidade 

de medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou banco de 

dados) 

Autossuficiência financeira da prefeitura 

com o manejo de resíduos sólidos 

urbanos (%) 

 

 

( ) = receita 

arrecadada com serviços 

de limpeza urbana 

(R$/ano) 

Levantar junto a Secretaria responsável 

a receita arrecadada pelo serviço de 

limpeza urbana. 

 Anual Banco de Dados 

( ) = despesas com 

serviços de limpeza 

urbana, segundo o agente 

executor público (R$/ano) 

Levantar junto a Secretaria responsável 

as despesas geradas pelo serviço de 

limpeza urbana. 

 Anual Banco de Dados 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           459 
www.shs.com.br 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido 

e ano / mês a que 

se refere a 

informação 

Periodicidade 

de medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou banco de 

dados) 

( ) = despesas com 

serviços de limpeza 

urbana, segundo o agente 

executor privado (R$/ano) 

Verificar junto à empresa prestadora de 

serviços da prefeitura, ou no contrato de 

prestação de serviços estabelecido, as 

despesas geradas pelo serviço de 

limpeza urbana. 

 Anual Banco de Dados 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           460 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 4.3 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e ano 

/ mês a que se refere a 

informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou 

banco de dados) 

Índice de resposta aos indicadores de 

resíduos sólidos do SNIS (%) 

 

 

Iresp = Número de 

indicadores do SNIS sobre 

resíduos sólidos respondidos 

pelo Poder Público Municipal 

Verificar junto ao setor responsável da PM-

TO para as respostas ao SNIS 
 Anual Banco de Dados 

Itot = Número total de 

indicadores do SNIS sobre 

resíduos sólidos 

Levantar junto ao SNIS.  Anual Banco de Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           461 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 5.1 de Resíduos Sólidos 

 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do 

Indicador 

Parâmetro e 

unidade 
Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e 

ano / mês a que se 

refere a informação 

Periodicidade 

de medição 

ou aferição 

do parâmetro 

Forma de 

Arquivamento 

dos dados 
(documentos físicos 

preenchidos manualmente 

ou banco de dados) 

Número de instrumentos 

legais relacionados ao 

sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos 

publicadas no município 

Respostas a 

serem dadas 

como valor do 

parâmetro: 

quantidade de 

instrumentos 

legais existentes 

sobre o tema 

Verificar junto ao legislativo da 

prefeitura a quantidade de leis 

promulgadas relacionadas ao 

tema ―resíduos sólidos‖. 

 Anual Banco de Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           462 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 5.2 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e ano 

/ mês a que se refere a 

informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou 

banco de dados) 

Porcentual de empreendimentos com 

licenças ambientais vigentes. 

 

 

NLRS = Nº de licenças 

e autorizações 

ambientais emitidas 

para o setor 

Verificar junto ao setor responsável da PM-

TO para as respostas ao SNIS 
 Anual Banco de Dados 

NLRST = Nº de 

licenças e autorizações 

ambientais legalmente 

exigidas para o setor 

Verificar junto ao setor responsável da PM-

TO e com os órgãos ambientais 

pertinentes para as respostas ao SNIS 

 Anual Banco de Dados 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           463 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 5.3 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e ano 

/ mês a que se refere a 

informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou 

banco de dados) 

Porcentagem de geradores com entrega do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos em dia, com relação a todos os 

geradores cadastrados que devem realizar 

a entrega anual. 

 

 

PGRSE = Nº de PGRS 

entregues à Prefeitura 

Municipal de Teófilo 

Otoni 

Verificar junto ao setor responsável da PM-

TO para as respostas ao SNIS 
 Anual Banco de Dados 

PGRST = Nº de PGRS 

total cadastrados pela 

Prefeitura Municipal de 

Teófilo Otoni 

Verificar junto ao setor responsável da PM-

TO pertinentes para as respostas ao SNIS 
 Anual Banco de Dados 

 



          
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP           464 
www.shs.com.br 

Registro de coleta de dados para obtenção do Indicador 6.1 de Resíduos Sólidos 

Relatório preenchido por: _____________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ Data da obtenção dos dados: ________________ 

Nome e Fórmula do Indicador Parâmetro e unidade Fonte para obtenção do dado 

Valor do parâmetro 

medido ou aferido e ano 

/ mês a que se refere a 

informação 

Periodicidade de 

medição ou 

aferição do 

parâmetro 

Forma de 

Arquivamento dos 

dados (documentos 

físicos preenchidos 

manualmente ou 

banco de dados) 

Índice de respostas satisfatórias a 

reclamações (%) 

 

 

( ) = número de 

reclamações 

satisfatoriamente 

respondidas / resolvidas 

(quantidade) 

Verificar junto a Secretaria responsável, 

das reclamações dos munícipes que foram 

registradas sobre resíduos sólidos quantas 

foram efetivamente resolvidas ou dado o 

feedbacks a população. 

 Anual Banco de Dados 

( ) = número total de 

respostas feitas (quantidade) 

Levantar junto a secretaria responsável o 

número de respostas dadas sobre 

resíduos sólidos. 

 Anual Banco de Dados 

 


