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1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos é uma proposta técnica-

administrativa que busca adequar o município às exigências da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi o grande marco na gestão dos resíduos no 

Brasil e traz exigências, prazos e a criminalização pelo não atendimento de seus 

requisitos, dentre eles cabe destacar: 

 proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

 não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

 estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços; 

 desenvolvimento e adoção de tecnologias limpas como forma de minimizar 

impactos ambientais; 

 redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

 incentivo à indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-

primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

 gestão integrada de resíduos sólidos;  

 distinção entre resíduo (o que pode ser reaproveitado ou reciclado) e rejeito (o 

que não é passível de reaproveitamento); 

 promoção da inclusão social através de associações de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis; 

 articulação entre as diferentes esferas do Poder Público e destas com o setor 

empresarial com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão 

integrada de resíduos sólidos; 

 capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

 elaboração dos planos de gestão de resíduos até 02 de agosto de 2012; e 

 eliminação dos lixões até 02 de agosto de 2014.  

Por ser competência dos Municípios a gestão local dos resíduos sólidos, a PNRS 

(Política Nacional de Resíduos Sólidos) determinou que os Municípios devem 
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estabelecer seus próprios planos de gestão de resíduos, que é denominado PMGIRS 

(Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), nos quais será 

contemplado o conteúdo mínimo descrito na PNRS.   

Além do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), a PNRS 

apresenta os seguintes instrumentos: 

 a educação ambiental; 

 a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 

relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos; 

 a cooperação técnica e financeira entre o setor público e o setor privado, visando 

o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e 

tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e 

disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; 

 os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

 os termos de compromisso e de ajustamento de conduta; 

 o incentivo à adoção de consórcio público ou de outras formas de cooperação 

entre entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e 

à redução dos custos envolvidos.  

A PNRS também destaca o papel da sociedade em agir de forma integrada para 

conseguir as mudanças necessárias e implantar novas referências no trato da produção 

e do consumo, focado na análise do ciclo de vida do produto e da responsabilidade 

compartilhada. Isso acontecerá em uma série de etapas que envolvem o 

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

produtivo, o consumo e a disposição final. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste projeto é a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de Divisa Nova/MG, de acordo com as 

diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 02 de agosto de 

2010. 
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2.1 Objetivos Específicos 

 implementar a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município; 

 induzir melhorias na prestação do serviço limpeza urbana por intermédio de 

legislação própria; 

 promover programas de educação ambiental fomentando a participação social, 

orientando a comunidade quanto ao manejo e redução do volume dos resíduos 

gerados; 

 indicar meios técnicos, institucionais e financeiros, para assegurar a 

sustentabilidade da operação e da manutenção dos serviços relacionados aos 

resíduos sólidos, tanto curto, médio e longo prazo, devendo para isto propor 

projetos de desenvolvimento institucional e alternativas de cobrança pelos 

serviços; 

 identificar a necessidade de implantar um programa de capacitação sobre gestão 

dos resíduos sólidos para os servidores públicos envolvidos e associações 

existentes no município; 

 indicar as possibilidades para o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

2.2 Justificativa  

A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos constitui o conjunto de ações integradas, 

voltadas à busca de soluções para os resíduos sólidos, consideradas as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural e social, bem como correspondente controle 

social, sob a premissa maior do desenvolvimento sustentável. 

Em síntese, integra ações legais, administrativas e técnicas, resultantes de um processo 

dinâmico firmado entre todos os interessados, inclusive setor empresarial e segmentos 

da sociedade de interesse direto e indireto, tudo com vistas à consecução de sistemas 

de custo operacional adequado, de qualidade intrínseca valorosa e resultado eficaz, em 

respeito às diversidades e necessidades locais existentes e preponderantes. 
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Agrega, em seu escopo, todo o ferramental necessário ao deslinde do bom 

planejamento administrativo, de uma conduta resultante na busca pela eficiência do 

sistema, mediante instituição dos mecanismos mais adequados à segregação, coleta, 

transporte, transbordo, triagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. 

Assim, a razão e o foco para a instituição e sedimentação de um Plano que bem conduza 

todas estas vertentes. 

 

2.3 Relevância do Projeto 

O desafio da Gestão Municipal com a apresentação do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos transcende o seu compromisso de bem gerir o sistema 

de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos, por meio da gestão pública e do 

comando dos contratos de prestação de serviços e outorgas por concessão pública 

realizada. 

Almeja, em verdade, firmar o marco norteador para a consecução de uma gestão 

sustentável dos resíduos gerados, mediante o desenvolvimento e incentivo constantes 

da prática da coleta seletiva, dos sistemas de logística reversa, das ferramentas 

relacionadas ao incremento da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, do ordenamento das ações de reciclagem e reaproveitamento de materiais 

reutilizáveis e recicláveis, dos processos de monitoramento e fiscalização, da integração 

e educação ambiental e social necessárias, da cooperação técnica e financeira entre o 

setor público e o setor privado, notadamente para o desenvolvimento de pesquisas de 

novos produtos, métodos e tecnologias de gestão para os resíduos sólidos urbanos, da 

instituição de responsabilização direta por danos ambientais e, em contrapartida, dos 

incentivos fiscais, financeiros e creditícios considerados necessários à preservação 

ambiental. 

Uma responsabilidade compartilhada merecedora do respeito e da atenção de todos os 

envolvidos, e que vem traduzir o Art. 225 da Constituição Federal, o qual destaca: “todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
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Sendo assim, tendo como base os princípios da Constituição Federal, bem como os da 

PNRS, o referido projeto tem como prioridade o atendimento da legislação ambiental e 

a sustentabilidade do negócio, ou seja, a viabilidade social, ambiental e econômica. 

Essa viabilidade se dará através de controles e indicadores mensais do desempenho 

de cada atividade. 

A aplicabilidade do projeto será assegurada pela capacidade técnica da equipe 

envolvida, objetivos e ações bem definidos, resultados esperados e fundamentalmente 

a conexão com a PNRS, conforme apresentado no decorrer deste projeto. 

2.4 Panorama Legal 

O Brasil apresenta leis, decretos, resoluções e normas técnicas que regulamentam 

direta ou indiretamente a limpeza urbana. A Lei nº 12.305/2010 instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e dispõe sobre os princípios, objetivos e instrumentos, 

bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos. 

A seguir, segue elencada a relação de Leis, Decretos e Resoluções vigentes, do âmbito 

federal, estadual e municipal, a saber: 

Tabela 1: Normas Técnicas relacionadas aos resíduos sólidos 

Norma ABNT Descrição 

NBR 8418/1984 Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos 

– Procedimento. 

NBR 8419/1996 Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos 

urbanos – Procedimento. 

NBR 9191/2008 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e 

métodos de ensaio. 

NBR 10004/2004 Resíduos Sólidos. Classificação. 

NBR 10005/2004 Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólido. 

NBR 10006/2004 Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 

sólidos. 



 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

16 
 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova 

Estado de Minas Gerais 

 

NBR 10007/2004 Amostragem de Resíduos Sólidos. 

NBR 10157/1987 Aterro de resíduos sólidos perigosos. Critérios para projetos, 

construção e operação – Procedimento. 

NBR 11174/1990 Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes - 

Procedimento. 

NBR 11175/1990 Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de desempenho 

– Procedimento. 

NBR 12235/1992 Armazenamento de resíduos perigosos. 

NBR 12807/2013 Resíduos de serviços de saúde — Terminologia. 

NBR 12808/1993 Resíduos de serviço de saúde - Classificação. 

NBR 12809/2013 Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde intraestabelecimento. 

NBR 12810/1993 Coleta de resíduos de serviços de saúde – Procedimento. 

NBR 13463/1995 Coleta de Resíduos Sólidos. 

NBR 13853/1997 Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou 

cortantes - Requisitos e métodos de ensaio. 

NBR 13896/1997 Aterro de resíduos não perigosos – critérios para projeto, implantação 

e operação – Procedimento. 

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. 

NBR 15112/2004 Resíduos sólidos da construção civil e resíduos volumosos – áreas 

para transbordo e triagem. Diretrizes para projeto, implantação e 

operação. 
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NBR 15113/2004 Resíduos sólidos da construção civil e resíduos volumosos – Aterros. 

Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

NBR 15114/2004 Resíduos sólidos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas 

de reciclagem. Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

NBR 15115/2004 Agregados reciclados da construção civil – Execução de camadas de 

pavimentação. Procedimentos. 

NBR 15116/2004 Agregados reciclados da construção civil – Utilização em 

pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural. 

 

Nos quadros abaixo são apresentados os principais instrumentos legais referentes à 

questão dos resíduos sólidos no Brasil. 

 

Tabela 2: Legislação Federal 

Título Tema 

Lei nº 6938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação. 

Resolução CONAMA 

nº 1/1986 

Define impacto ambiental. 

Constituição Federal, 

cap. VI, 1988 

Meio Ambiente. 

Constituição Federal, 

art. 24, XII, 1988 

Determina que a União, os estados e o Distrito Federal têm 

competência concorrente para legislar sobre a defesa e a proteção 

da saúde. 

Constituição Federal, 

art. 30, 1988 

Competência privativa dos municípios para organizar e prestar os 

serviços públicos de interesse no local. 

Resolução CONAMA 

nº 237/1997 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental. 



 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

18 
 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova 

Estado de Minas Gerais 

 

Lei nº 9605/1998  Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Resolução CONAMA 

nº 264/1999 

Dispõe sobre o licenciamento de fornos rotativos de produção de 

clínquer para atividades de coprocessamento de resíduos. 

Lei nº 9795/1999 Política Nacional de Educação Ambiental. 

Resolução CONAMA 

n° 275/2001 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a 

ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem 

como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Resolução CONAMA 

nº 307/2002 

Dispõe sobre a gestão dos resíduos de construção civil. 

Resolução CONAMA 

nº 313/2002 

Dispõe sobre o inventário nacional de resíduos sólidos industriais. 

Resolução CONAMA 

nº 316/2002 

Dispõe sobre procedimentos e critérios para funcionamento de 

sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

Resolução CONAMA 

nº 334/2003 

Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de 

estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias 

de agrotóxicos. 

RDC ANVISA nº 

306/2004 

Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde. 

Resolução CONAMA 

nº 348/2004 

Altera a Resolução nº 307 incluindo o amianto na classe de resíduos 

perigosos. 

Decreto nº 4954/2004 Aprova regulamento da Lei nº 6.894/1980 que dispõe sobre a 

inspeção e fiscalização sobre a produção e o comércio de 

fertilizantes, inoculantes, corretivos ou biofertilizantes destinados à 

agricultura. 
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Resolução CONAMA 

nº 358/2005 

Dispõe sobre tratamento e a destinação final dos resíduos dos 

serviços de saúde e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 

nº 362/2005 

Estabelece diretrizes para o recolhimento e destinação de óleo 

lubrificante usado ou contaminado. 

Resolução CONAMA 

n° 375/2006 

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. 

Lei nº 11445/2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Resolução CONAMA 

nº 401/2008 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para 

pilhas e baterias, comercializadas em território nacional e os critérios 

e padrões para seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá 

outras providências. 

Resolução CONAMA 

nº 404/2008 

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de 

aterros sanitários de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Decreto nº 6514/2008  Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 
nº 416/2009  

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por 

pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá 

outras providências. 

Decreto nº 7217/2010  Regulamenta a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá 

outras providências. 

Lei nº 12305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.  

Decreto nº 7404/2010  Regulamenta a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 
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a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 

providências. 

 

 

Tabela 3: Legislação Municipal 

Título Tema 

Lei nº 669, de 13 de 
julho de 1999 

A Lei n° 699, de 13 de julho de 1999 institui normas sobre polícia 
administrativa no Município de Divisa Nova e dá outras providências – 
Código de Posturas do Município. 

Lei nº 665, de 13 de 
julho de 1999 

Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações no Município de Divisa 
Nova e dá outras providências. 

 

3. METODOLOGIA 

O Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos apresenta metodologia 

baseada nas exigências da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), que após a 

coleta e análise dos dados necessários, apresentará os programas e ações necessárias 

para adequação do município perante a referida legislação.  

Abaixo segue o escopo do PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos 

Sólidos), conforme determinado pela PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

 

3.1 Diagnóstico  

O primeiro passo é o estudo da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 

território, abrangendo: 

 Caracterização do município; 

 Estrutura administrativa dos departamentos responsáveis pela gestão dos 

resíduos; 

 Classificação dos resíduos sólidos (volume, caracterização (gravimetria), formas 

de destinação e disposição final até então adotadas). 
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3.2 Identificação 

O passo seguinte ao estudo da situação dos resíduos sólidos é identificar: 

 As áreas favoráveis para disposição ambientalmente adequada de rejeitos, 

observados o plano diretor e o zoneamento ambiental, se houver; 

 As possibilidades em termos de soluções consorciadas ou compartilhadas com 

outros municípios; 

 Os resíduos sólidos sujeitos ao plano de gerenciamento específico e ao sistema 

de logística reversa; 

 As campanhas e ações de Educação Ambiental desenvolvidas no município; 

 Os passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos que houver no 

município, incluindo áreas contaminadas, e as respectivas medidas saneadoras.  

 

3.3 Criação  

Após a realização do diagnóstico e da identificação, o município deve estabelecer os 

procedimentos operacionais e as especificações mínimas a serem adotados nos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, inclusive com 

relação à disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Em tais procedimentos e especificações, deverão estar previstos ainda: 

 os indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 regras para coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos rejeitos;  

 sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana. 

 

3.4 Responsabilidades 

Outro aspecto obrigatório do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

é a definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização. 
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O município deve estabelecer quais ações terá de assumir na relação com os geradores 

e quais serão as atribuições dos geradores nos planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos (artigo 20, PNRS). 

Deverão ser contemplados no Plano as formas e os limites da participação do município 

na coleta seletiva e na logística reversa, bem como em outras ações relacionadas à 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e respectivas 

remunerações por serviços prestados. 

 

3.5 Cenário Futuro – Prognóstico e Proposições 

No conteúdo mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

estão inseridas medidas relativas à criação de programas, ações e metas para 

possibilitar a implantação do próprio Plano e a incorporação das práticas adotadas como 

hábitos de municipalidade, além da mudança cultural.  

Assim, cumpre destacar os seguintes programas, ações e metas: 

 educação ambiental que promova a não geração, redução, reutilização e 

reciclagem de resíduos sólidos, e de capacitação técnica, voltados para sua 

implementação e operacionalização; 

 participação de grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

 otimização da coleta, transporte e destinação final.  

Deverá contemplar ainda meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no 

âmbito local, da implementação e da operacionalização dos planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos e dos sistemas de logística reversa, além de ações preventivas e 

corretivas a serem praticadas, inclusive programa de monitoramento.  

Outros programas, ações e metas podem ser adicionados, estruturando-se formatos 

que levem em consideração a realidade local. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) deverá prever, 

por fim, a periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência 
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do plano plurianual municipal. A PNRS sugere, assim, a aplicação do mesmo prazo de 

vigência de quatro anos do plano plurianual municipal, como ocorre nos planos de 

saneamento, para que as ações e os recursos a serem destinados possam ser 

aprovados e incluídos no orçamento municipal. 

 

4. DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Caracterização do Município 

4.1.1 História do município 

Quando, no auge do ciclo do ouro, a escassez de alimentos se agravou, muitos homens 

procuraram desenvolver lavouras, fixando-se nas terras férteis de Minas Gerais. Um 

desses homens foi o padre Manuel Gonçalves da Correa, que se instalou numa fazenda 

em Monte Alegre, logo construindo no local uma capela. 

Em 1860, com a doação de 40 alqueires feita pelo capitão Silvério Luís de Figueredo, 

formou-se o povoado de Conceição da Boa Vista, em homenagem à santa de devoção 

dos moradores e ao belo aspecto do lugar. 

Em 1923, o distrito teve o nome modificado para Divisa Nova, devido à localização do 

terreno, que fica na divisa entre duas fazendas. Em 1938, passou a município. A cidade 

rica em termos de patrimônio histórico e ecológico. Dentre as principais áreas naturais, 

destacam-se a serra do Cavaco, as cachoeiras de Muzambo e do Rio Verde, o parque 

ecológico e, ainda, o lago Morro de Furnas. 

Mas é a existência de uma árvore milenar, o jequitibá rosa, que constitui uma das 

principais atrações da região. Festas religiosas como a de São Sebastião e de Nossa 

Senhora da Conceição são fatores igualmente importantes na vida da população local. 

Também o Festival de Música Sacra constitui-se num evento cultural de peso. (IBGE, 

2016) 
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Figura 1: Município de Divisa Nova, Minas Gerais 

 

4.1.2 Geografia e Situação 

Divisa Nova é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Localiza-se a 

uma latitude 21º30'40" sul e a uma longitude 46º11'45" oeste, estando a uma altitude de 

900 metros. Possui uma área de 216,955 km2.  

 

Mapa 1: Município de Divisa Nova. 
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Mapa 2: Localização do município e as principais vias de acesso (GOOGLE,  2016) 

 

4.1.3 Dados Climatológicos 

O clima é quente e temperado em Alfenas. Existe uma pluviosidade significativa ao 

longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A 

classificação do clima é Cfa segundo a Köppen e Geiger. A temperatura média anual 

em Alfenas é 20.2 °C. 1516 mm é a pluviosidade média anual. 

 

4.1.4 Hidrografia 

O município de Divisa Nova encontra-se inserido na Bacia Hidrográfica dos afluentes 

dos rios Muzambo e Cabo Verde.  

O rio Cabo Verde é um rio de Minas Gerais que deságua na represa de Furnas e que 

passa pelos municípios de Campestre, Cabo Verde, Botelhos e Divisa Nova, fazendo 

parte da Bacia do Rio Grande e Bacia do Rio Pardo. 

Já o rio Muzambo é um rio de Minas Gerais que deságua na represa de Furnas próximo 

a BR-491 e que passa pelos municípios de Campestre, Serrania , Divisa Nova e Alfenas 

O rio Muzambo possui 107 quilômetros de comprimento, destes, 49 quilômetros estão 

situados no município de Muzambinho, onde o referido rio nasce. O rio Muzambo 
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percorre uma grande extensão até desaguar na Represa de Furnas, passando pelos 

municípios de Juruaia (MG), Monte Belo (MG), Alterosa (MG) e Areado (MG) (IGAM, 

2006). Em Muzambinho, o rio Muzambo tem aproximadamente 90% de sua extensão 

na área rural e 10% em área urbana, sendo 9,5 quilômetros de extensão situados à 

montante do sistema de captação da empresa responsável pelo sistema de tratamento 

e distribuição de água no município, a COPASA; e os 39,5 quilômetros restantes 

situados à jusante do sistema de captação, destes, 5,5 quilômetros na área urbana 

(COPASA, 2012). Com vazão média de 4,7 milhões de litros de água por dia, o rio 

Muzambo abastece o sistema de tratamento e distribuição de água tratada urbana, que 

possui capacidade de reserva de 2,2 milhões de litros e atende a uma população de 

18.102 habitantes por meio de 86.737 metros de rede de distribuição, constituindo a 

única fonte de abastecimento de água tratada no município (COPASA, 2012).   

O município de Divisa Nova é integrante do grupo de cidades que compõem o GD3 – 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Entrono do Lago de Furnas.  

 

Figura 2: Localização de Divisa Nova como município 100% pertencente ao GD3. 
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A bacia do Entorno do Lago de Furnas consiste em uma sub-bacia do Rio Grande, 

abrangendo praticamente todo o reservatório da Usina Hidroelétrica de Furnas (UHE 

FURNAS). Dessa forma, a hidrografia dessa unidade de gestão é composta pelo 

reservatório, abastecido por rios de maior porte, como o Rio Grande, Rio Sapucaí, Rio 

do Jacaré e Rio Verde, que não fazem parte desta unidade de gestão, e diversos rios 

de pequeno e médio porte integralmente localizados nos limites da unidade, 

configurando a rede de drenagem, conforme Figura 2 a seguir. 

 

Figura 3: Afluentes Mineiros dos rios no entorno do Lago de Furnas.. 

 

4.1.5 Geologia 

A região do Planalto Sul de Minas no sudeste do Brasil é caracterizada principalmente 

pelos seus planaltos elevados sustentados por rochas cristalinas do Pré-Cambriano e 

Cambro-Ordoviciano cortados por intrusivas alcalinas do final do período Cretáceo. O 

relevo é constituído por três unidades geomorfológicas: Planalto Alto Rio Grande, 

Planalto de Poços de Caldas e Serras da Mantiqueira/Itatiaia e também fazem parte de 

três domínios morfoclimáticos: a faixa de transição entre os Chapadões Tropicais 
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Interiores com Cerrados e Florestas-Galeria e o Domínio de Mares de Morros 

Florestados. (CBH Grande, 2013). 

 

4.1.6 Demografia (projeções futuras) 

A população do município de Divisa Nova atinge 5.763 habitantes, representando 

aproximadamente 0,031% da população total do Estado de Minas Gerais, que apresenta 

um total de 19.597.330 habitantes. (IBGE Estados 2010). 

 

 

Gráfico 1: População Total 

 

Segundo IBGE, Censo Demográfico 2010, dos 5.763 habitantes, 4.659 pessoas residem 

na zona urbana e 1.104 residem na zona rural. 
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Gráfico 2: População urbana e rural 

 

 

Gráfico 3: Taxa Geométrica de Crescimento 
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Gráfico 4: Projeção Futura da População de Divisa Nova 

 

Com a população de 5.763 habitantes em uma área total de 216,955 km², a densidade 

demográfica de Divisa Nova é de 26,56 hab./km², enquanto a do Estado de Minas Gerais 

é de 33,41 hab./km2, conforme gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 5: Densidade Demográfica de Divisa Nova e do Estado de Minas Gerais 
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A tabela abaixo possui todas as informações fornecidas pela Fundação IBGE (2010), 

em relação aos dados da população do município de Divisa Nova e do Estado de Minas 

Gerais. 

Tabela 4: Indicadores da População 

Indicadores Ano Município 
Estado de 

MG 

Área (km²) 2010 216,955 586.522,122 

População Total (hab.) 2010 5.763 19.597.330 
Densidade Demográfica 
(hab./km²) 

2010 26,56 33,41 

Grau de Urbanização (em %) 2010 81% 83.3% 

População com menos de 15 
anos (habitante) 

2010 1.417 4.144.946 

População com mais de 60 
anos (habitante) 

2010 785 2.310.564 

Fonte: Fundação IBGE (2010). 

 

4.1.7 Dados Econômicos 

Segundo informações da equipe da administração pública, maior parte da economia de 

Divisa Nova é centralizada no setor de cultivo de café e gado leiteiro.  

 

4.1.8 Dados da Educação 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Divisa Nova, o município possui 

05 (cinco) escolas municipais e 01 (uma) escola estadual.  

O quadro abaixo contém o nome das escolas, endereços, telefones para contato e 

números de alunos nos períodos manhã, tarde, noite. 
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Tabela 5: Escolas do Município 

Escolas/Entidades Endereço Bairro Telefone Turnos 

Manhã Tarde Noite 

Escola Municipal 
Prof. Nei Paulo de 
Souza 

Rua Alagoas, 
nº 551 

Centro 

 

3286-
1200 - 
ramal 220 

X 

 

X 

 

 

Escola Municipal 
Prefeito José 
Silvestre Bastos 

Praça 
Governador 
Valadares, nº 
504 

Centro 3286-
1200 
ramal 214 

X X 

 

 

Creche Municipal 
Prof. Odália 
Magalhães 

Rua 
Pernambuco, 
nº 468 

Centro 3286-
1200 - 
ramal 218 

X 

 

X  

 

Escola Especial 
Hélio de Lima 
(APAE) 

Estrada Divisa 
Nova / Cabo 
Verde nº 05 

 3286-
1641  

X X  

Centro Educacional 
Eleandro Cesar de 
Assis 

Rua 
Pernambuco, 
nº 794 

Curumim 3286-
1200 - 
ramal 225 

X 

 

X 

 

 

 

Escola Estadual 
Secretário Tristão 
da Cunha 

Praça Gov. 
Valadares, nº 
435 

Centro 3286-
1116 

X X X 

 

No total cerca de 714 (setecentos e catorze) alunos estudam na escola estadual e 823 

(oitocentos e vinte e três) em escolas municipais.  
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Gráfico 5: Quantidade de Alunos. 

 

4.2 Classificação dos Resíduos Sólidos 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada em 2008 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são coletadas diariamente 

259.547,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e quarenta e sete) toneladas 

de resíduos sólidos, sendo que metade dos municípios do país não possui destino 

adequado aos resíduos (IBGE, 2008), classificando como urgente, o problema do lixo, 

dada a dimensão catastrófica da sua situação nos municípios, nas regiões 

metropolitanas e do atraso brasileiro no enfrentamento deste tema. A questão dos 

resíduos sólidos urbanos vem sendo discutida na sociedade e a busca de soluções para 

a destinação final dos resíduos tem sido um grande desafio. 

Assim, o diagnóstico foi elaborado a partir da coleta de dados nos diferentes setores e 

locais de geração, armazenagem e destinação final. 

A seguir o detalhamento por tipo de resíduo, considerando a origem, volume, 

característica, tipo de coleta e diposição final. 
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4.2.1 Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais são originários de atividades domésticas 

em residências urbanas, rurais, de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços. São compostos por resíduos secos e úmidos e de responsabilidade do poder 

público. 

 

Foto 1: Coleta de resíduo domiciliar. 

 

A coleta e o transporte destes resíduos são realizados pela prefeitura municipal de 

Divisa Nova os mesmos encontram-se acondicionados em sacos/sacolas ou 

tambores/bombonas, não havendo no município legislação específica que determine o 

tipo de acondicionamento. 

No que se refere à periodicidade da coleta, esta é realizada 3 (três) vezes por semana 

(segundas, quartas e sextas – feiras e sábados) nos domicílios/comércio, abrangendo 

100% da área urbana. Já na área rural, é realizada toda primeira quarta-feira de cada 

mês. Apresenta uma equipe de 3 (dois) coletores e 1 (um) motorista. 

Os resíduos coletados nos domicílios e comércio são transportados em caminhão 

basculante. A prefeitura dispõe de 1 (um) caminhão para esta atividade, o qual segue 

descrito, a saber: 
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Tabela 6: Caminhão destinado à coleta e transporte dos resíduos domiciliares. 

 

 

Após coleta, os resíduos são destinados para o aterro, conforme detalhado no próximo 

item. 

 

 

 

Figura 4: Disposição dos resíduos orgânicos/rejeitos no aterro. 

 

Com relação à média de geração de resíduos hab./dia, o município de Divisa Nova não 

realiza a pesagem dos resíduos depositados no aterro. 

Desta forma, para se obter a geração diária per capita (kg), nos dias 02 e 03/06/2016, o 

caminhão foi devidamente pesado para verificar a quantidade de resíduos orgânicos e 

recicláveis , carregado e sem a carga, e a partir do dado gerado foram realizados os 

cálculos, conforme descritos abaixo:  

 

Tabela 7: Geração de resíduos per capita. 

Geração Mensal 
(Kg) 

Geração Mensal per capita 
(kg) 

Geração Diária per capita 
(Kg) 

189.600,00 32,70 1,10 

Modelo Placa Ano Combustível 
Estado de 

Conservação 
 Iveco/Tector 
170E22 

PXV 
9036   2016  Diesel  Ótimo (novo) 
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Importante salientar, que o caminhão foi pesado após a separação de resíduos 

recicláveis. 

 

4.2.2 Aterro  

O município de Divisa Nova apresenta um aterro, localizado na Estrada Divisa 

Nova/Cabo Verde, Sítio Lagoinha, KM 3, que está em operação desde o ano de 2003. 

A área que localiza-se o aterro é de propriedade da prefeitura municipal, possuindo um 

total de 141.061 m2, sendo que 4.000 m2 são utilizados para a disposição de orgânicos, 

e 10.000 m2 para resíduos de entulho de construção, resíduos de poda, de varrição e 

também de volumosos.  

Os resíduos orgânicos são dispostos em valas descobertas, que quando saturadas, são 

cobertas com solo retirado da própria área, cuja regeneração acontece de forma natural. 

 

 
Foto 2: Vala de disposição de resíduos orgânicos em utilização. 
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Foto 3: Vala de disposição de resíduos orgânicos regenerada naturalmente. 

Os resíduos de construção civil, poda, varrição e volumosos, são dispostos em área 

próxima a céu aberto e cobertos com solo quando a área é saturada. 

 

 
Foto 4: Área de disposição de resíduos de construção, poda, varrição e volumosos. 

 

Segundo dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Divisa Nova, não há ocorrência 

de autos de infração, emitidos por órgão ambiental, ações judiciais ou quaisquer termos 

de ajustamento de conduta referentes à área supracitada, bem como não está 
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estabelecido nenhum tipo de monitoramento ambiental ou planejamento envolvendo 

ações para encerramento e recuperação da área em que se localiza o aterro. 

Para a operação desse aterro, a prefeitura possui somente autorização junto ao órgão 

ambiental, para depósito de resíduos de construçlão civil, não havendo autorização para 

a disposição dos outros tipos de resíduos. 

Com relação ao acesso, não há restrição física para o aterro, entretanto o local é 

identificado com placa identificando o local. Não há um horário formalmente 

estabelecido para funcionamento do aterro, entretanto acompanha os dias da coleta dos 

resíduos convencionais, de varrição e entulho de construção.  

 

 
Foto 5: Entrado do aterro. 

 

São disponibilizados 2 (dois) funcionários para coleta dos resíduos e motorista para 

condução do caminhão compactador. O mesmo veículo é utilizado para coleta de 

recicláveis, que posteriormente são encaminhados à empresa de segregação e 

encaminhados para processo adequado de reciclagem. 
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Foto 6: Local de segregação por tipo de resíduo para prensagem. 

 

 

Foto 7: Descarregamento de resíduos recicláveis após coleta municipal. 

 

Na área de triagem ocorre novamente a separação dos resíduos recicláveis por tipo: 

papelão, tetra pak, plástico, vidro e metal. Estes são prensados, acondicionados 

separadamente em sacos plásticos ou fardos e pesados em uma balança móvel. 

 



 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

40 
 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova 

Estado de Minas Gerais 

 

Tabela 8: Tipos e volumes de resíduos recicláveis. 

Tipos de Resíduos Quantidade Mensal – kg 

Papelão 8.000 

PET 3.000 

Plástico 3.000 

Metal 4.000 

Vidro 1.500 

Orgânico/Rejeitos 189.600 

 

O município de Divisa Nova efetua coleta seletiva às terças e quintas feiras e é realizada 

pelos próprios coletores da prefeitura municipal. Após a coleta, estes resíduos são 

encaminhados para uma área de reciclagem, de domínio particular, denominada 

Reciclagem Divisa Nova, CNPJ sob n. 12.300.122/0001-82. 

Os resíduos são novamente triados e separados por tipo: plástico, vidro, metal e 

papelão, para posterior venda. 

 

Foto 8: Área de reciclagem da empresa Reciclagem Divisa Nova. 
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O município não apresenta uma associação de catadores de materiais recicláveis 

cadastrada na prefeitura municipal. Contudo, conforme relatado anteriormente, os 

resíduos separados são destinados para a empresa Reciclagem Divisa Nova.  

O empreendimento não dispõe de esteiras para transporte dos materiais, o piso não é 

impermeabilizado e a cobertura da área de prensagem é menor que a área de 

armazenamento de material reciclado.  

Destaca-se que a propriedade não possui licenciamento ambiental, bem como não 

possui autorização do corpo de bombeiros e, além disso a funcionária não utilizava 

equipamentos de proteção individual ao manipular os resíduos. 

No mais, os catadores independentes também realizam a coleta dos resíduos 

recicláveis nas residências e qualquer morador pode segregar os resíduos recicláveis 

gerados em suas residências e entregá-los na Reciclagem Divisa Nova. 

 

 

Foto 9: Vista externa da empresa Reciclagem Divisa Nova. 
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Foto 10: Catador  independente de resíduos recicláveis. 

O município não apresenta campanhas efetivas de educação ambiental voltadas para a 

coleta seletiva. A separação dos resíduos recicláveis é um hábito cultural de parte da 

população. 

Com relação à gestão dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais, foram 

pontuados os itens a seguir: 

 

 o aterro não possui a licenciamento ambiental para a operação de despejo de 

resíduos sólidos urbanos; 

 a coleta dos resíduos recicláveis é realizada por caminhão compactador. Este 

veículo demanda maior custo com manutenção e maior número de viagens, não 

havendo desta forma, um veículo destinado somente à coleta de recicláveis. 

 a área de reciclagem é de domínio particular, não havendo 

associação/cooperativa de catadores no município. Ainda apresenta carência de 

infraestrutura , equipamentos inadequados, precárias condições de saúde e 

segurança no ambiente de trabalho, bem como, carência de capacitação técnica, 
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de gestão operacional. Além disso não há autorizações ambientais e do corpo 

de bombeiros para operar;  

 o município não apresenta campanhas efetivas de educação ambiental voltadas 

para a coleta seletiva; 

 os resíduos úmidos (orgânicos) gerados no município não são reaproveitados; 

 os resíduos gerados no município não apresentam indicadores. 

 

Com relação aos pontos positivos levantados durante o diagnóstico, destaca-se a 

constante manutenção da limpeza das vias urbanas e rurais. A prefeitura municipal 

disponibiliza equipes diárias para a realização dessas atividades, conforme pode ser 

observado no item a seguir. 

 

4.2.3 Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana 

Os serviços de limpeza pública são aqueles destinados a manter a limpeza e a 

higienização de áreas públicas, bem como aqueles destinados a dar tratamento 

adequado e destinação final aos resíduos gerados no meio urbano, tem importância sob 

os aspectos estético, sanitário, até mesmo socioeconômico e ambiental (CHENNA, 

1999). 

A limpeza das ruas é de interesse comunitário e deve ser tratada priorizando o aspecto 

coletivo em relação ao individual, respeitando os anseios da maioria dos cidadãos. Os 

aspectos estéticos associados à limpeza de logradouros públicos são fortes 

colaboradores nas políticas de incremento da imagem das cidades (MONTEIRO et al., 

2001). 

No município de Divisa Nova, a limpeza urbana é de responsabilidade do Chefe de 

Serviços de Limpeza Pública. 

A seguir, encontram-se detalhadas, as atividades inerentes a limpeza pública de 

interesse deste PMGIRS: 
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4.2.4 Limpeza e Roçada de Áreas Verdes e Vias Públicas 

A limpeza e roçada das áreas verdes e vias públicas é realizada pelos funcionários do 

departamento de serviços de limpeza pública. 

Essas atividades, em conjunto com as de varrição das vias públicas, são efetuadas das 

segundas às sextas feiras, das 5:00 às 14:00 horas e aos sábados das 4:00 às 8:00 

horas. Em casos de festas municipais, eventos culturais, quermesses, feiras livres e 

similares, que acontecem aos domingos ou feriados, a equipe é acionada para efetuar 

a limpeza, trabalhando em forma de compensação posteriormente. 

Os resíduos decorrentes dessas atividades são embalados em sacos plásticos, sua 

coleta efetuada pelo mesmo veículo que coleta resíduos orgânicos e encaminhados ao 

aterro do município, para a área de disposição de entulhos e volumosos, conforme 

procedimentos descritos anteriormente neste relatório. 

 

 

Foto 11: Atividade diária de varrição das vias públicas. 
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Foto 12: Área para disposição de resíduos de varrição, poda e capina. 

Com relação à poda, na maioria das vezes esta é efetuada manualmente. Os 

equipamentos utilizados nas atividades de limpeza e roçada de áreas verdes, tais como 

foices, roçadeiras, motosserras, entre outros são armazenados em um galpão da 

prefeitura municipal. 

 

Foto 13: Atividade de roçada manual. 

Nos casos de capina, essa atividade, esporadicamente é executada com manipulação 

de agrotóxicos, sendo utilizado o produto herbicida “Roundup”. 
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A aplicação dos produtos é efetuada por funcionário devidamente treinado. Entretanto 

não são disponibilizados uniformes, bem como não há controle de distribuição e 

utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) para a realização dessa 

atividade.  

As embalagens vazias dos agrotóxicos são acumuladas no prédio da garagem da 

prefeitura e posteriormente encaminhada para serem reutilizadas na horta comunitária 

do município. 

 

4.2.5 Resíduos da feira livre 

A cidade realiza feiras livres todo segundo domingo de cada mês, que vai das 8:00H às 

12:00H, na Praça Presidente Vargas, ao lado do coreto. A feira é formada em sua 

grande maioria de expositores de artesanatos e alimentos artesanais, onde cada 

expositor é responsável pela limpeza do espaço por ele utilizado. 

Ainda não há definição com relação à ocupação de barracas para venda de hortifrutis. 

Após o evento, a equipe da limpeza pública efetua varrição da praça, que 

posteriormente são segregados e encaminhados ao aterro do município e área de 

reciclagem. 

 

Com relação à gestão dos resíduos sólidos de limpeza urbana, foram observados 

os itens a seguir: 

 não há distribuição e controle de equipamentos de segurança adequados aos 

funcionários da limpeza pública; 

 o aterro utilizado para disposição desses resíduos não está devidamente 

licenciado junto ao órgão ambiental para essa atividade; 

 as embalagens vazias de agrotóxicos não são devolvidas conforme legislação 

que dispõe sobre logística reversa, sendo reutilizadas na horta comunitária do 

município. 
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4.2.6 Resíduos Sólidos Cemiteriais  

O município apresenta um cemitério municipal, o qual foi fundado em meados de 1919.  

Atualmente o cemitério municipal dispõe de 1 (um) funcionário - coveiro, o qual também 

é responsável pela limpeza do local, cujo expediente é das 7:00 às 17:00 horas. 

O cemitério municipal apresenta uma área total de 7.286 m2, sendo que 

aproximadamente 6.500 m2 refere-se a área construída, restando uma área de 72 m2 

para a implantação de novos jazigos, ou seja, 89% da área total do cemitério já encontra-

se ocupada. 

 

 
Figura 5: Localização do Cemitério Municipal. 

 

Em referência ao procedimento de exumação, os restos mortais são colocados dentro 

de um saco plástico e depositados no interior do jazigo aberto. Demais resíduos como 

restos florais, vasos plásticos ou cerâmicos, restos de madeira, roupas, resíduos de 

construção, varrição, poda e reforma dos jazigos entre outros, são acondicionados em 

sacos plásticos e encaminhados para o aterro municipal, conforme procedimentos 

descritos anteriormente. 

Para entendimento do que são os resíduos cemiteriais, classificados conforme a Norma 

ABNT NBR 10004:2004 segue a necessária descrição: 
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a) Classe I – Perigosos: Resíduos de Exumação: provenientes dos esquifes, 

constituídos de madeira, metais, plásticos, vidros, couro, borracha e roupas em 

geral, que apresentam risco potencial a saúde pública e ao meio ambiente 

devido a presença de agentes biológicos, nos termos da Resolução CONAMA 

358/05; 

 

a) Classe II - A (Não Perigoso e Não Inerte): Resíduos de vegetação provenientes 

da capina, roçada, varrição de folhagens, poda, coroas de flores, tufos de flores, 

cruzes de flores e gramíneas em geral; e resíduos sólidos urbanos – RSU 

provenientes das instalações administrativas, cozinha, banheiros etc. 

 

a) Classe II - B (Não Perigoso e Inerte): Resíduos de Construção e Demolição 

(entulho): restos de cimento, areia, tijolos, pedras, metais e outros, em sua 

maioria, decorrentes da atividade de construtores credenciados, pequenas 

reformas em túmulos e serviços de conservação das necrópoles. 

 

 Recicláveis: embalagens, copos plásticos de água e café e resultantes de 

atividades administrativas, como papéis, plásticos, vidros e metais. 

 

O cemitério municipal ainda não se encontra licenciado junto ao órgão ambiental 

competente. 
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Foto 14: Vista interna do cemitério. 

 

Com relação à gestão dos Resíduos Cemiteriais, identificou-se que: 

 o cemitério municipal não se encontra licenciado junto ao órgão competente; 

 os resíduos gerados no processo de exumação não são encaminhados para 

tratamento adequado, sendo destinados ao aterro municipal. 

 

4.2.7 Resíduos Sólidos da Zona Rural 

No município de Divisa Nova, os resíduos da zona rural são caracterizados praticamente 

por orgânicos e recicláveis. 

Segundo IBGE, Censo Demográfico 2010, 19% da população de Divisa Nova residem 

na zona rural. 

A coleta de resíduos orgânicos e recicláveis na zona rural é efetuada em conjunto e 

ocorre uma vez ao mês, sendo programada para toda primeira quarta feira de cada mês, 

utilizando o mesmo caminhão compactador e mesma equipe de trabalho da coleta dos 

resíduos gerados na zona urbana do município, seguindo os mesmos procedimentos 

para a disposição final, ou seja, os recicláveis são segregados em encaminhados à 

empresa Reciclagem Divisa Nova e os demais para o aterro municipal. 
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Com relação à gestão dos Resíduos Sólidos da Zona Rural, o município não 

apresenta campanhas efetivas de educação ambiental na zona rural, voltadas para 

a coleta seletiva. 

 

4.2.8 Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (RSS) 

Os Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde são gerados por todos os serviços que 

constam na Resolução RDC 306/2004 da Agência Nacional de vigilância Sanitária. 

Assim, considera-se como resíduo de serviço de saúde, todo o lixo gerado em qualquer 

serviço prestador de assistência médica, sanitária. 

Pode, então, ser proveniente de hospitais, unidades ambulatoriais de saúde, clínicas e 

consultórios médicos-odontológicos, drogarias, laboratórios de análises clínicas e 

patológicas, bancos de sangue, ambulatórios de fábricas, unidades de medicina legal, 

clínica veterinária, etc. 

O município de Divisa Nova apresenta unidade hospitalar que não efetua cirurgias, nem 

internações, somente em casos de pronto atendimento. Também dispõe de  consultórios 

médicos, 1 (uma) clínica veterinária, farmácias, 1 (um) laboratório municipal de análises 

clínicas e 2 (duas) Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

As UBS possuem uma sala para armazenamento de resíduos de serviços de saúde, 

que apesar de estarem dispostos em containers plásticos, o local não atende às 

diretrizes estabelecidas na Resolução RDC 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária.  
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Foto 15: Sala de resíduos de serviços de saúde da UBS. 

O quadro a seguir, apresenta as unidades privadas e públicas que geram resíduos de 

serviços de saúde: 

Tabela 9: Resíduos de serviços de saúde gerados por estabelecimento. 

Estabelecimento Atividade Quantidade RSS gerados 
(média – kg) 

Laboratório Municipal Atendimento ao público 10,00 
Tuany José Alves Elias Consultório Odontológico 5,80 
Yara Borba dos Santos Consultório Odontológico 6,70 
Hospital Santa Casa Atendimento ao público 68,00 
Farmácia São Judas Farmácia 0,50 
Farmácia Nossa Senhora 
Aparecida 

Farmácia 8,80 

UBS Atendimento ao público 50,00 
Lar São Vicente de Paula Atendimento ao público 2,00 
Farmácia São José Farmácia 0,10 
Flaviano de Souza Martins Consultório Odontológico 2,00 

 

A prefeitura municipal possui um contrato com a empresa Sterlix Ambiental Tratamento 

de Resíduos Ltda, que coleta e trata todos os resíduos de serviços de saúde da cidade 

uma vez ao mês.  
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Os resíduos dos grupos A e E são tratados na Unidade de Tratamento da empresa 

Sterlix Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. e os resíduos do grupo B, A2, A3 e A5 

são tratados na Unidade de Incineração da empresa UDI Ambiental Ltda.; ambas 

localizadas no município de Uberlândia/MG.  

Em referência a quantidade de resíduos de serviço de saúde gerados mensalmente no 

município, no ano de 2015 obteve uma média de 135,00 kg/mês. São encaminhados  

Certificados de Tratamento e Disposição Final de Resíduos mensalmente. 

Como mencionado anteriormente, os resíduos de saúde gerados nos estabelecimentos 

particulares são destinados juntamente com os resíduos gerados no setor público. A 

prefeitura municipal se responsabiliza por esta destinação, devido à baixa quantidade 

de resíduos gerados. 

Com relação à clínica veterinária, de nome Pet Shop Mundo Animal, não há informações 

sobre a destinação dos resíduos gerados decorrentes de curativos e aplicação de 

injeções e vacinas. 

 

Com relação à gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde, constatou-se que: 

 a prefeitura municipal é a responsável pela destinação final de todos os resíduos 

de saúde gerados no município, incluindo os estabelecimentos particulares; 

 não há informações sobre a destinação dos resíduos de serviços de saúde 

gerados na clínica veterinária; 

 o armazenamento dos resíduos de saúde necessita ser adequado conforme as 

exigências previstas na RDC ANVISA nº 306/2004. 

 

4.2.9 Resíduos Sólidos de Construção Civil (RCC) 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) em sua Resolução 307, de 5 de 

julho de 2002, da a seguinte definição para RCC – “Resíduos da construção civil: são 

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

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: 
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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., comumente chamados de entulhos de obras, 

caliça ou metralha”. 

A construção civil é uma atividade importante para o desenvolvimento econômico e 

social de uma região e vem crescendo significativamente.  

Em Divisa Nova não há empresas de locação de caçambas para entulhos de construção 

civil. Entretanto, estima-se uma geração mensal em torno de 30 (trinta) toneladas destes 

resíduos. 

Os resíduos de construção civil gerados no município são coletados pela prefeitura 

municipal conforme demanda, ora por um trator disponibilizado para esse fim, ora por 

caminhão contendo caçamba, que, posteriormente segue para o aterro do município. 

 

 

Foto 16: Veículo utilizado para coleta de resíduos de construção civil. 

 

Uma vez coletados, esses resíduos são destinados ao aterro do município em área 

específica para disposição conforme foto abaixo. 
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Foto 17: Disposição de resíduos de construção civil. 

Segundo Declaração nº 521927/2008, emitido pela Superintendência Regional de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Sul de Minas em 13 de agosto de 2008, o 

órgão declara que para a atividade de aterro dos resíduos de construção civil, a 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova está dispensada de obter licença de operação ou 

autorização de funcionamento para a área utilizada. 

 

I. Principais problemas identificados quanto à gestão dos Resíduos de 

Construção Civil: 

 a triagem não é realizada para os resíduos de construção civil; 

 no município não há normatizações que regem sobre a gestão dos resíduos de 

construção civil; 

4.2.10 Resíduos Sólidos Industriais 

Segundo as normas da ABNT, resíduos sólidos industriais são todos os resíduos no 

estado sólido ou semi-sólido resultantes das atividades industriais, incluindo lodos e 

determinados líquidos, cujas características tornem inviável seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos d’água ou que exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente inviáveis. 



 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

55 
 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova 

Estado de Minas Gerais 

 

Em Divisa Nova há apenas uma fábrica de roupas Le John Confecções e a prefeitura 

municipal coleta os resíduos orgânicos e recicláveis (denominados resíduos classe II – 

não perigosos). Estes são coletados nos mesmos dias em que é realizada a coleta dos 

resíduos domiciliares/comerciais, ou seja, no município não há distinção na coleta dos 

resíduos domiciliares/comercias e dos industriais não perigosos. 

Após coletados, os resíduos são encaminhados ao aterro do município. A destinação 

dos demais resíduos gerados na confecção, como por exemplo, os resíduos perigosos, 

sucatas, entre outros, é de responsabilidade da mesma.  

Em relação ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a prefeitura municipal 

ainda não exige o mesmo da indústria estabelecida no município. 

Com relação aos postos de combustível, o município apresenta 3 (três) unidades. O 

transporte e destinação final dos resíduos perigosos gerados neste posto, como óleo 

lubrificante usado, estopas e trapos contaminados com óleos e graxas, embalagens de 

óleo, entre outros, é de responsabilidade do estabelecimento. Os resíduos de óleo 

lubrificante são coletados por empresa terceirizada que retira o material em cada 

estabelecimento, encaminhando para re-refino. 

 

I. Principais problemas identificados quanto à gestão dos Resíduos 

Industriais 

 a prefeitura municipal não exige o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

confecção existente no município; 

 

4.2.11 Resíduos Sólidos de Atividades Agrossilvopastoris 

Os resíduos agrossilvopastoris são aqueles gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

Para a correta destinação das embalagens vazias de agrotóxicos foi criado o Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), visando atendimento às 
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exigências da Lei Federal 9.974/00, que passou a distribuir responsabilidades dentro da 

cadeia produtiva agrícola, ou seja, agricultor, fabricante e sistema de comercialização. 

O município de Divisa Nova não apresenta cooperativa e/ou empresas para a venda de 

produtos agrotóxicos. A compra desse material é realizada pela prefeitura por meio de 

processo de cotação. 

 

I. Principais problemas identificados quanto à gestão dos Resíduos de 

Atividades Agrossilvopastoris 

 os resíduos agrossilvopastoris, como embalagens vazias de agrotóxicos  

gerados pelo poder público, são encaminhados para reutilização na horta 

comunitária do município, não havendo uma cooperativa ou convênio para 

gestão desses resíduos, bem como não mapeamento desse tipo de resíduo 

gerado pelos produtores rurais locais. 

. 

4.2.12 Resíduos Sólidos Pneumáticos 

 

Ao final da vida útil, os pneus tornam-se resíduos e devem ser destinados 

adequadamente.  

Os pneus inservíveis são gerados pela própria prefeitura e também pela única 

borracharia da cidade e loja especializada em alinhamento e balanceamento de 

veículos, que encaminha os pneus para armazenamento de responsabilidade da 

prefeitura. 

Em Divisa Nova a prefeitura municipal armazena os pneus usados em um galpão 

coberto, antiga sede do matadouro da cidade, localizado à Rua Goiás. O local passa 

por inspeções de rotina, efetuadas pela vigilância sanitária e, segundo informações do 

representante da prefeitura. Até o início do ano de 2016, os pneus inservíveis foram 

encaminhados para o ecoponto no município de Alfenas/MG, conveniado com a 

RECICLANIP e utilizados na fabricação de asfalto e indústria cimenteira.  
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A RECICLANIP é uma entidade criada por fabricantes de pneus voltada exclusivamente 

para a coleta e destinação de pneus no Brasil. Surgiu em 2007 para consolidar o 

programa nacional de coleta e destinação de pneus inservíveis. As atividades atendem 

a resolução 416/09 do CONAMA, que regulamenta a coleta e destinação dos pneus 

inservíveis. Uma logística é desenvolvida para a criação e instalação de ecopontos, ou 

seja, locais para armazenamento temporário de pneus inservíveis que são 

encaminhados por membros conveniados ao programa para reciclagem. 

Segundo informações da área de meio ambiente da prefeitura de Alfenas, o ecoponto 

disponibilizado não comporta mais o recebimento de pneus de outros 5 (cinco) 

municípios, inicialmente conveniados, incluindo Divisa Nova. Atualmente, Alfenas 

pretende reunir os municípios conveniados da região para efetuar o rateio das despesas 

decorrentes da manutenção do ecoponto. 

 

Foto 18: Resíduos de pneus armazenados pela prefeitura municipal. 

I. Principais problemas identificados quanto à gestão dos Resíduos 

Pneumáticos 

 o município não possui convênios formalizados com entidades de logística 

reversa destes resíduos; 

 o município não possui normatizações legais para as empresas que 

comercializam pneus. 
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4.2.13 Resíduos Sólidos de Serviço de Transporte 

O município de Divisa Nova não apresenta um Terminal Rodoviário, dispõe apenas de 

um ponto de ônibus localizado na Praça Governador Valadares para ônibus 

intermunicipal, pertencente à empresa Rápido Luxo Campinas Ltda. Não há 

informações sobre a gestão dos resíduos gerados pela empresa, uma vez que a 

manutenção dos veículos não é efetuada em Divisa Nova. 

 

 

Foto 19: Rodoviária do município. 

 

4.2.14 Resíduos Sólidos Perigosos/Eletrônicos (Pilhas, baterias, celulares, 

lâmpadas, entre outros) 

Os resíduos sólidos perigosos e eletrônicos merecem atenção especial por 

apresentarem sérios riscos ao meio ambiente, uma vez que possuem em sua 

composição metais pesados. 

O município de Divisa Nova não possui pontos para coleta de pilhas e baterias, 

tampouco para os resíduos eletroeletrônicos. 
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I. Principais problemas identificados quanto à gestão dos Resíduos 

Sólidos Perigosos/ Eletrônicos 

 o município não possui gestão para esse tipo de resíduo; 

 o município não apresenta campanha de educação ambiental efetiva, 

relacionada ao descarte adequado destes resíduos. 

 

4.2.15 Resíduos Sólidos Volumosos 

Os resíduos volumosos são aqueles constituídos basicamente por material volumoso, 

não removido pela coleta pública municipal rotineira, como por exemplo, móveis e 

equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, entre 

outros. 

Em Divisa Nova, alguns resíduos volumosos como geladeiras, fogões, móveis em geral, 

etc., são coletados e destinados para a área de reciclagem, onde são desmontados e 

vendidos, uma vez que estes resíduos apresentam valor agregado. 

Já outros tipos de resíduos volumosos como os sofás, colchões, etc., são depositados 

em determinados pontos da área do aterro do município, desmontados e enterrados.  

 

Foto 20: Resíduos volumosos no aterro do município. 
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I. Principais problemas identificados quanto à gestão dos Resíduos 

Sólidos Volumosos 

 os resíduos volumosos são dispostos em aterro municipal sem o devido 

licenciamento ambiental para essa atividade; 

 

4.2.16 Resíduos Sólidos de Serviço de Saneamento 

Os resíduos de serviços de saneamento são aqueles oriundos do tratamento de água 

para consumo humano, bem como, do tratamento de efluentes.  

O controle, fiscalização e regulamentação do serviço de água no município de Divisa 

Nova é de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA).  

O Contrato de Concessão nº 4302, registrado no livro Cartório M13 nº 87573, de 

13/05/1998, celebrado entre o município de Divisa Nova e a COPASA, apresenta 

validade de 30 (trinta) anos. 

Atualmente a ETA (Estação de Tratamento de Água) opera com uma vazão de 13 (treze) 

litros por segundo. 

A água distribuída é captada de poços artesianos, efetuada e cloração e aplicação de 

flúor e posterior distribuição ao município por meio de aproximadamente 2 (duas) mil 

ligações. 

Com relação ao tratamento de esgoto, o município não apresenta uma ETE (Estação 

de Tratamento de Efluentes). 

Todo o efluente gerado é lançado na rede pública de esgoto e direcionado para os 

diversos pontos de lançamentos, os quais desembocam nos cursos d’água que 

permeiam o município, seguindo para o rio Muzambo. 
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Foto 21: Lançamento de esgoto bruto em curso d'água. 

 

I. Principais problemas identificados quanto à gestão dos Resíduos 

Sólidos de Serviço de Saneamento 

 a prefeitura municipal não exige o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

COPASA; 

 o município não apresenta uma Estação de Tratamento de Efluentes e os 

efluentes gerados são lançados diretamente em cursos d’água; 

 o munícipio não apresenta Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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4.2.17 Óleo lubrificante usado 

O óleo lubrificante usado gerado pelos postos de combustíveis e pelas atividades da 

prefeitura são coletados pela empresa Lubrificantes Fênix Ltda, que encaminha o 

resíduo para processo de rerrefino, conforme licença ambiental de operação LO 

37002352, com validade até 29/12/2016. 

 

5 IDENTIFICAÇÃO 

5.1 Áreas favoráveis para disposição ambientalmente adequada de rejeitos 

A Lei nº 12.305/10 distingue destinação e disposição final ambientalmente adequada de 

resíduos sólidos. Segundo a norma, a disposição final corresponde à distribuição dos 

rejeitos em aterros sanitários. Ou seja, a disposição no aterro sanitário somente se dará 

quando não há mais possibilidade de reutilização, reciclagem ou tratamento daquele 

resíduo que, nesta circunstância, torna-se rejeito. 

Já a destinação final ambientalmente adequada é um conceito mais amplo e inclui todos 

os possíveis destinos que um resíduo pode ter, tais como a reutilização, a reciclagem, 

a compostagem, a recuperação ou outras, inclusive para o aterro sanitário, quando, não 

havendo mais possibilidade de aproveitamento, o resíduo passa a ser rejeito. 

A prefeitura informou não haver previsão para encerramento das atividades na área 

utilizada para descarte dos resíduos sólidos urbanos. Sendo assim, ressalta-se de suma 

importância a regularização quanto à disposição final dos resíduos, visando à 

regularidade com as legislações vigentes e a isenção de eventuais multas e/ou 

penalidades. 

 

5.2 Resíduos sólidos sujeitos ao plano de gerenciamento específico e ao sistema 

de logística reversa 

De acordo com a Lei 12.305/2010, logística reversa é um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
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sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

Ainda, segundo a lei mencionada acima, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, assim como os consumidores e titulares dos e serviços públicos de 

limpeza urbana são igualmente responsáveis por minimizar o volume de resíduos e 

rejeitos gerados, bem como reduzir os impactos causados à saúde humana e à 

qualidade ambiental.  

Através de regulamentos expedidos pelo Poder Público, de acordos coletivos ou de 

termos de compromisso firmados entre o Poder Público e o setor empresarial, estão 

obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de: 

 agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

 pilhas e baterias; 

 pneus; 

 óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódios e mercúrio e de luz mista; 

 produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

 medicamentos e suas embalagens; 

 embalagens em geral. 

Vale lembrar que, assim como a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa em 

especial, aqueles que possuem embalagens pós – consumo, devem priorizar a 

participação de cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.   

 

5.3 Campanhas e ações de educação ambiental desenvolvidas no município 

O município de Divisa Nova possui campanhas anuais de combate à dengue, entretanto, 

não há campanhas junto aos munícipes, que envolvam temas como educação 

ambiental, preservação e conservação de áreas verdes e gestão de resíduos sólidos. 
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5.4 Passivos Ambientais 

Conforme informado pela prefeitura, o antigo lixão foi desativado no ano de 1998, tendo 

operado desde 1983. 

Relata ainda, que na época da desativação foi realizado o plantio de capim “Napier” e 

ocorreu um processo de regeneração natural das espécies. Atualmente, podem ser 

observadas espécies arbóreas no local. 

 

 

Foto 22: Área do antigo lixão. 
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6 CRIAÇÃO 

Concluídos o diagnóstico e a identificação, inicia-se o estabelecimento de 

procedimentos operacionais e as especificações mínimas a serem adotadas nos 

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

apresentado a seguir: 

 

6.1 Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

No município de Divisa Nova apenas os resíduos de serviços de saúde, apresentam 

Certificado de Destinação Final, sendo possível através do referido documento, o 

cálculo da geração mensal dos mesmos. 

Com relação aos demais resíduos contemplados neste Plano, ressalta-se que não 

possuem um controle de geração mensal, impossibilitando a criação de indicadores. 

 

6.1.1 Resíduos de Serviços de Saúde 

Em referência aos resíduos de serviços de saúde, no período de janeiro a dezembro de 

2015, foi realizada uma média dos resíduos gerados, representando uma média de 135 

kg/mês. 

 

6.2 Regras para coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos rejeitos  

Visando a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, faz-se necessário a criação de um procedimento interno 

estabelecendo as regras adotadas para cada tipo de resíduo gerado no município. 

De forma geral, o veículo que realiza a coleta de resíduos domiciliar deve possuir as 

seguintes características: 

 não permitir derramamento do resíduo ou do chorume na via pública; 
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 apresentar taxa de compactação de pelo menos 3:1, ou seja, cada 3m3 de 

resíduos ficarão reduzidos, por compactação, a 1m3; 

 apresentar altura de carregamento na linha de cintura dos garis, ou seja, no 

máximo a 1,20m de altura em relação ao solo; 

 possibilitar esvaziamento simultâneo de pelo menos dois recipientes por vez; 

 possuir carregamento traseiro, de preferência. 

É importante que este procedimento seja de conhecimento de todos os funcionários 

públicos envolvidos com as atividades referentes aos resíduos sólidos, bem como, 

atenda as exigências mínimas estipuladas na legislação vigente, as quais seguem 

elencadas: 

 Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004: Aprova as Instruções 

Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 

Perigosos; 

 Resolução CONTRAN nº 510, de 15 de fevereiro de 1977: Dispõe sobre a 

circulação e fiscalização de veículos automotores diesel; 

 Portaria MINTER nº 100, de 14 de julho de 1980: Dispõe sobre a emissão de 

fumaça por veículos movidos a óleo diesel; 

 Decreto nº 96044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos; 

 Resolução CONTRAN nº 14, de 6 de fevereiro de 1998: Estabelece os 

equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e dá outras 

providências. 

 

6.3 Sistema de cálculo dos custos e a forma de cobrança pela prestação dos 

serviços de limpeza urbana 

A forma de cobrança pela prestação dos serviços de limpeza urbana no município de 

Divisa Nova encontra-se regulamentada no Código Tributário Municipal, datado nº 597, 

de 31/12/1997. 



 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

67 
 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova 

Estado de Minas Gerais 

 

No Art. 75 do referido código, parágrafo 1º, encontra-se descrito:  

“Entende-se por serviço de coleta de lixo a remoção periódica de lixo gerado em imóvel 

edificado. Não está sujeita à referida Taxa a remoção especial de lixo, entendida a 

retirada de entulhos, detritos industriais, galhos de árvores e similares, a limpeza de 

terrenos e ainda a remoção de lixo realizado em horário especial por solicitação do 

interessado, que estarão sujeitos ao pagamento de preço público fixado pelo Poder 

Executivo.” 

No que se refere a base de cálculo e alíquota, no Art. 76 encontra-se estabelecido: 

“As taxas definidas no artigo anterior incitirão sobre cada uma das economias 

beneficiadas pelos referidos serviços. 

Parágrafo  - Em relação aos serviços de limpeza pública, por metro linear de testada e 

por serviço prestado, mediante a aplicação da alíquota de 5% sobre o maior valor de 

referência quantificado anualmente. 

Visto o exposto, em consulta as taxas cobradas do IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano) observou-se que o valor cobrado não é especificado por tipo e sim de forma 

global.  

No mais, o valor arrecadado para limpeza pública, não paga as despesas do setor. 

 

7 RESPONSABILIDADES 

Outro aspecto obrigatório do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

é a definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização. 

Deste modo, o município de Divisa Nova terá que desenvolver projetos de lei visando o 

estabelecimento de responsabilidades para os geradores e para a prefeitura municipal, 

bem como, as atribuições dos geradores e da prefeitura municipal no desenvolvimento 

dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos (artigo 20, PNRS). 

De acordo com a Lei 12.305/2010, abaixo se encontram descritos as responsabilidades 

por cada tipo de resíduo gerado, a saber: 
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Tabela 10: Responsabilidades por tipo de resíduo 

Tipo de resíduo Responsável 

Resíduos sólidos domiciliares Município 

Resíduos dos estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços 

Geradores 

Resíduos de limpeza urbana Município 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento 
básico 

Município/Titular do Serviço Público 
de Saneamento 

Resíduos Industriais Geradores 

Resíduos de serviços de saúde Geradores 

Resíduos de construção civil Geradores 

Resíduos agrossilvopastoris Geradores 

Resíduos dos serviços de transporte Geradores/Município 

Tipo de resíduo Responsável 

Resíduos pneumáticos 
Fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes  

Resíduos eletrônicos 
Fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes 

Resíduos de pilhas e baterias 
Fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes 

Resíduos de lâmpadas fluorescentes 
Fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes  

Resíduos de óleo vegetal ou animal Gerador/Município 

Resíduos volumosos Município 
 

Diante do exposto, cabe destacar que as quantidades (kg) de resíduos convencionais 

coletados pela prefeitura municipal em alguns setores, tais como, comércio e indústrias, 

devem ser estabelecidas em legislação municipal. 

 

8 CENÁRIO FUTURO: PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES 

Após a realização do “Diagnóstico” que caracteriza o cenário atual, observou-se que o 

sistema de gestão de resíduos sólidos no município apresentou uma realidade que 
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destoa em muitos aspectos dos preceitos preconizados na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. A partir dessas divergências, nessa seção descreve-se um cenário 

futuro possível para que a gestão de resíduos sólidos no município possa satisfazer 

melhor aos cidadãos e ao meio ambiente, com equacionamento de questões 

relacionadas à sustentabilidade econômica e financeira, e contínua melhoria na 

qualidade e eficiências dos serviços. 

Assim, o “Prognóstico e Proposições” apresentam as indicações de soluções futuras 

com vistas à regularidade, continuidade e aumento da cobertura dos serviços de coleta, 

transporte, tratamento, destinação final de resíduos sólidos e de disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, bem como a implantação de infraestrutura 

necessária para a coleta de resíduos de serviços de saúde, de varrição, capina, poda e, 

por fim, ao apoio à melhorias nos procedimentos para coleta  seletiva,  triagem, 

reciclagem, etc. 

Deste modo, seguem elencados, por tipo de resíduo, todos os problemas identificados 

no diagnóstico denominados cenário atual, com as devidas proposições, ações, metas, 

prazos/custos estimados e os departamentos municipais responsáveis por cada ação. 
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Tabela 11: Prognóstico dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (1). 
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Tabela 12: Prognóstico dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (2). 

 

 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

3

O município não apresenta 
campanhas efetivas de 
educação ambiental voltadas 
para a coleta seletiva;

Desenvolver campanhas de 
educação ambiental, visando 
conscientizar a pupulação 
sobre a coleta seletiva.

Propor programa de educação 
ambiental voltado para as 
escolas inseridas no 
município.

Desenvolver campanhas de 
conscientização ambiental referentes a 
coleta seletiva.

Envolver 100% das 
escolas situadas no 
município nas campanhas, 
através de palestras, 
capacitação de 
professores, distribuição 
de cartilhas informativas e 
atividades participativas.

Divulgar a importância da compostagem 
no município, através de campanhas de 
educação ambiental.

Disponibilizar 1 
(uma) área para a 
realização da 
compostagem.

Incentivar e educar os municípes a 
correta separação dos resíduos sólidos 
gerados na fonte.

Criar leiras de compostagem, visando o 
reaproveitamento dos resíduos úmidos, 
transformando-os em adubo orgânico.

5
Os resíduos gerados no 
município não apresentam 
indicadores.

Apresentar indicadores para 
todos os resíduos gerados no 
município.

Estabelecer programa 
específico para a criação dos 
indicadores.

Criar os indicadores para os resíduos 
gerados no município, através da 
pesagem mensal dos mesmos.

Pesar 100% dos resíduos 
domiciliares e comerciais 
gerados no município.

Manter o programa de educação
ambiental em 100% das escolas.

4

Os resíduos úmidos 
(orgânicos) gerados no 
município não são 
reaproveitados

Desenvolver a técnica de 
compostagem, reaproveitando 
os resíduos úmidos.

Desenvolver projeto e 
estabelecer um local para o 
desenvolvimento de 
compostagem.

Divulgar programa de 
educação ambiental, 
visando a correta 
separação dos resíduos, 
para toda a população.

Comercializar 100% 
do composto 
orgânico gerado 
para os produtores 
rurais do município.

Disponibilizar 2 
(dois) funcionários 
para a realização 
da atividade de 
compostagem.

Pesar 100% dos demais resíduos 
gerados no município.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comercias

Cenário Atual
Cenário Futuro - 
Proposições

Programas Ações
Metas Responsáveis pela 

Ação
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Tabela 13: Prognóstico dos resíduos sólidos de limpeza urbana. 

 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Disponibilizar EPIs 
adequados para 100% dos 
funcionários que necessitam 
dos mesmos.

Nomear 1 (um) responsável 
para a fiscalização referente 
ao uso de EPIs.

Treinar 100% do funcionários 
e coordenadores.

3

As embalagens vazias de 
agrotóxicos não são devolvidas 
conforme legislação que dispõe 
sobre logística reversa, sendo 
reutilizadas na horta comunitária 
do município.

Garantir a efetividade da 
logística reversa dos resíduos 
agrossilvopastoris gerados 
pelo setor público.

Incentivar convênios com
entidades responsáveis pela
logística reversa dos
resíduos agrossilvopastoris,
buscando um ecoponto mais
próximo do município.

Firmar convênios com 
entidades responsáveis pela 
logística reversa dos resíduos 
agrossilvopastoris.

Destinar através do convênio 
formado 100% dos resíduos  
agrossilvopastoris 
identificados como passivo 
no município.

Cenário Futuro - 
Proposições

Utilizar adequadamente os 
EPIs para cada atividade.

Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana

1

 não há distribuição e controle 
de equipamentos de segurança 
adequados aos funcionários da 
limpeza pública, incluindo a 
atividade de capina química.

Desenvolver sistemática para 
adequação e fiscalização 
referente a utilização de 
EPIs.  

Responsáveis pela 
Ação

Metas
Cenário Atual Programas Ações

Promover treinamentos 
ressaltando a importância da 
utilização dos EPIs, bem 
como, disponibilizar os devidos 
EPIs para os funcionários 
públicos.

Criar um cronograma para a substituição de EPIs 
antigos.

Garantir que 100% dos funcionários utilizem 
adequadamente os EPIs.

Licenciar as áreas, 
atendendo em 100%  as 
exigências estabelecidas 
pelo órgão ambiental 
competente.

Manter a destinação adequada para estes tipos 
de resíduos.

Realizar treinamentos periódicos para 100% dos 
funcionários públicos, ressaltando a importância 
da utilização dos EPIs e manipulação com 
produtos químicos aos envolvidos.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município

2
Regularizar área através do 
licenciamento ambiental.

Protocolizar pedido de licença 
no órgão ambiental 
competente.

Atender em 100% exigências técnicas emitidas 
pelo órgão ambiental.

O aterro utilizado para depósito 
de resíduos  verdes, varrição, 

volumosos, etc não apresenta o 
devdo licenciamento ambiental.

Garantir a conformidade legal 
das áreas onde são 

dispostos os resíduos .
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Tabela 14: Prognóstico dos resíduos sólidos da zona rural 

 

 

Curto prazo = de 1 a 4 anos 
Médio prazo = de 5 a 9 anos 

Longo prazo = de 10 a 20 anos 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1

O município não apresenta 
campanhas efetivas de educação 
ambiental na zona rural, voltadas 
para a coleta seletiva.

Dispor de campanhas de 
educação ambiental na zona 
rural.

Estruturar projeto de educação 
ambiental voltado para a coleta 
seletiva na zona rural.

Desenvolver campanhas de
conscientização ambiental
referentes a coleta seletiva na
zona rural.

Envolver no mínimo 50%
dos munícipes da zona
rural em campanhas
educativas, através de
palestras e atividades
participativas.

Envolver no mínimo 60% 
dos munícipes da zona 
rural em campanhas 
educativas, através de 
palestras e atividades 
participativas.

Envolver 100% dos 
munícipes da zona rural 
em campanhas 
educativas, através de 
palestras e atividades 
participativas.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município

Metas
Cenário Atual Programas Ações

Cenário Futuro - 
Proposições

Responsáveis pela Ação

Resíduos Sólidos da Zona Rural
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Tabela 15: Prognóstico dos resíduos sólidos cemiteriais 

 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1
O cemitério municipal não se
encontra licenciado junto ao órgão
competente.

Obter o licenciamento
ambiental do cemitério
municipal.

Regularizar a área através do 
licenciamento ambiental.

Protocolizar pedido de licença 
no órgão ambiental 
competente.

Licenciar a área do 
cemitério municipal, 
atendendo em 100%  as 
exigências 
estabelecidas pelo 
órgão ambiental 
competente.

Criar procedimentos de 
segregação dos resíduos 
cemiteriais.

Promover treinamentos 
ressaltando a importância da 
segregação dos resíduos  
cemiteriais, bem como a 
adequada utilização dos EPIs 
para os funcionários públicos.

Contratar 1 (uma) 
empresa especializada 
no tratamento e 
destinação final destes 
resíduos, exigindo a 
apresentação dos 
Certificados de 
Destinação Final dos 
Resíduos Sólidos.

Desenvolver indicadores 
da geração mensal dos 
resíduos cemiteriais.

Metas
Cenário Atual Programas Ações

Responsáveis pela 
Ação

Manter o atendimento em 100% das 
exigências previstas na legislação.

Cenário Fututo - 
Proposições

Destinar adequadamente os 
diferentes tipos de resíduos 
de exumação.

Resíduos Sólidos Cemiteriais

Disponibilizar os 
procedimentos para 
100% dos funcionários 
públicos envolvidos.

Realizar treinamentos quando houver 
mudanças na equipe de trabalho ou 
alterações nos procedimentos 
relacionados a atividade.

Exigir os Certificados de Destinação 
Final dos Resíduos Sólidos 
Cemiteriais.

2

Os resíduos gerados no processo de 
exumação não são encaminhados 
para tratamento adequado, sendo 
destinados ao aterro municipal.

Destinar adequadamente todos 
os tipos de resíduos gerados no 
cemitério, em especial, os 
oriundos de exumações por 
apresentarem patogenicidade.

Realizar processo licitatório 
para contratação de empresa 
especializada no tratamento e 
destinação final dos resíduos 
oriundos dos procedimentos 
de exumação (restos de 
roupas, madeira dos caixões, 
etc), uma vez que estes 
resíduos são classificados 
como Resíduos Perigosos - 
classe I.

Consolidar e manter atualizado a 
geração mensal dos resíduos sólidos 
cemiteriais.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município
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Tabela 16:  Prognóstico dos resíduos sólidos de serviço de saúde 

Curto prazo = de 1 a 4 anos Médio prazo = de 5 a 9 anos Longo prazo = de 10 a 20 anos 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1

A prefeitura municipal é a 
responsável pela destinação 
final de todos os resíduos de 
saúde gerados no município, 
incluindo os estabelecimentos 
particulares.
Entretanto, não há 
informações sobre a 
destinação dos resíduos 
gerados em atendimento 
veterinário.

Adequar as exigências da 
PNRS, a destinação dos 
resíduos de serviços de 
saúde dos estabelecimentos 
particulares.

Desenvolver normatização 
específica, destacando a 
responsabilidade dos 
geradores.

Estabelecer normativa 
legal para a gestão dos 
resíduos de serviços de 
saúde, incluindo saúde 
animal.

Aprovar 1 (um) 
projeto de Lei na 
Câmara dos 
Vereadores para o 
estabelecimento de 
responsabilidades na 
identificação, geração  
e destinação final dos  
resíduos de serviço 
de saúde, bem como 
a elaboração dos 
Planos de 
Gerenciamento dos 
Resíduos de 
Serviços de Saúde.

2

O armazenamento dos 
resíduos de saúde necessita 
ser adequado conforme as 
exigências previstas na RDC 
ANVISA nº 306/2004

Armazenar adequadamente 
os resíduos de saúde 
conforme as exigências 
previstas em lei.

Elaborar projeto visando 
estruturar a área conforme 
as exigências previstas na 
RDC ANVISA nº 306/2004.

Adequar a área de acordo 
com as exigências 
estabelecidas na RDC 
ANVISA nº 306/2004.

Contratar 1 (uma) 
empresa 
especializada para 
realizar as 
adequações 
necessárias no local 
em que encontram-
se armazenados os 
resíduos de serviços 
de saúde.

Resíduos de Serviços de Saúde

Metas
AçõesProgramasCenário Atual

Cenário Futuro - 
Proposições

Responsáveis pela Ação

Manter o local organizado e 
acondicionar os resíduos de 
serviços de saúde, conforme 
estabelecido em legislação 
vigente.

Efetivar as ações previstas na Lei 
aprovada pela Câmara dos 
Vereadores.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município
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Tabela 17:  Prognóstico dos resíduos sólidos da construção civil. 

 

 

Curto prazo = de 1 a 4 anos 
Médio prazo = de 5 a 9 anos 

Longo prazo = de 10 a 20 anos 

 

 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

2

No município não há 
normatizações que regem 
sobre a gestão dos resíduos 
de construção civil.

Dispor de lei municipal 
referente a gestão dos 
resíduos de construção 
civil.

Desenvolver  normatização 
específica sobre a gestão dos 
resíduos de construção civil.

Estabelecer normativa legal 
para a gestão dos resíduos de 
construção civil.

Aprovar 1 (um) projeto 
na Câmara do 
Vereadores para o 
estabelecimento de 
responsabilidades na 
identificação, geração, 
transporte e destinação 
final resíduos de 
construção civil.

Resíduos Sólidos de Construção Civil

Buscar alternativa adequada 
para a triagem, reciclagem e/ou 
reutilização destes resíduos.

Metas
Cenário Atual Programas Ações

Responsáveis 
pela Ação

Cenário Fututo - 
Proposições

Triar os resíduos oriundos 
da construção civil.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município

A triagem não é realizada 
para os resíduos de 
construção civil.

1

Criar consórcio 
intermunicipal para 
aquisição de um 
triturador itinerante.

Firmar parcerias com 
municípios vizinhos, visando 
adquirir equipamento para a 
trituração dos referidos 
resíduos.

Realizar as devidas manutenções no 
triturador.

Efetivar as ações previstas na Lei
aprovada pela Câmara dos Vereadores.
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Tabela 18:  Prognóstico dos resíduos sólidos industriais 

 

 

Curto prazo = de 1 a 4 anos 
Médio prazo = de 5 a 9 anos 

Longo prazo = de 10 a 20 anos 

 

 

 

 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1

A Prefeitura Municipal não exige o 
Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de indústria existente 
(p. exemplo confecção).

Exigir das indústrias inseridas 
no município o Plano de 
Gerenciamento dos Resíduos 
Industriais. 

Desenvolver normatizações 
específicas sobre a gestão dos 
resíduos industriais.

Estabelecer  normativa legal 
visando estabelecer a elaboração 
do Plano de Gerenciamento de 
resíduos sólidos, conforme 
estipulado na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.

Aprovar 1 (um) projeto 
na Câmara dos 
Vereadores para o 
estabelecimento de 
responsabilidades na 
elaboração do Planos 
de Gerenciamento de 
Resíduos para as 
indústrias instaladas no 
município.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município

Resíduos Sólidos Industriais
Metas

AçõesProgramasCenário Atual
Responsáveis pela 

ação
Cenário Futuro - 

Proposições
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Tabela 19:  Prognóstico dos resíduos sólidos agrossilvopastoris. 

 

 

Curto prazo = de 1 a 4 anos 
Médio prazo = de 5 a 9 anos 

Longo prazo = de 10 a 20 anos 

 

 

 

 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1

Os resíduos agrossilvopastoris, como 
embalagens vazias de agrotóxicos  
gerados pelo poder público, são 
encaminhados para reutilização na 
horta comunitária do município, não 
havendo uma cooperativa ou convênio 
para gestão desses resíduos, bem 
como não mapeamento desse tipo 
de resíduo gerado pelos produtores 
rurais locais.

Garantir a efetividade da 
logística reversa dos 
resíduos agrossilvopastoris 
gerados pelo setor público.

Incentivar convênios com
entidades responsáveis pela
logística reversa dos resíduos
agrossilvopastoris, buscando
um ecoponto mais próximo do 
município.

Firmar convênios com 
entidades responsáveis pela 
logística reversa dos resíduos 
agrossilvopastoris.

Destinar através do 
convênio formado 100% 
dos resíduos  
agrossilvopastoris 
identificados como 
passivo no município.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município

Resíduos Sólidos de Agrossilvopastoris

AçõesProgramasCenário Atual
Responsáveis pela 

ação
Metas

Manter a destinação adequada para
estes tipos de resíduos.

Cenário Futuro - 
Proposições
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Tabela 20:  Prognóstico dos resíduos sólidos pneumáticos 

 

 

Curto prazo = de 1 a 4 anos 
Médio prazo = de 5 a 9 anos 

Longo prazo = de 10 a 20 anos 

 

 

 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1
O município não possui convênios 
formalizados com entidades de 
logística reversa destes resíduos.

Aderir aos convênios com 
entidades de logística reversa.

Incentivar convênios com 
entidades responsáveis pela 
logística reversa dos pneus, 
buscando um ecoponto mais 
próximo do município.

Firmar convênios com entidades
responsáveis pela logística reversa 
dos pneus.

Destinar através do 
convênio formado 100% 
dos pneus identificados 
como passivo no 
município.

2

O município não possui 
normatizações legais para as 
empresas que comercializam 
pneus.

Dispor de lei municipal 
referente a gestão dos 
resíduos pneumáticos.

Desenvolver normatizações 
específicas para a gestão dos 
resíduos pneumáticos.

Estabelecer normativa legal para a 
gestão dos resíduos pneumáticos.

Aprovar 1 (um) projeto 
na Câmara do 
Vereadores para o 
estabelecimento de 
responsabilidades na 
identificação, geração, 
transporte e destinação 
final dos resíduos 
pneumáticos.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município

Resíduos Sólidos de Pneumáticos
Metas

AçõesProgramasCenário Atual
Responsáveis pela 

ação

Dar continuidade ao programa de 
logística reversa.

Efetivar as ações previstas na Lei
aprovada pela Câmara dos Vereadores.

Canário Futuro - 
Proposições
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Tabela 21:  Prognóstico dos resíduos sólidos perigosos/eletroeletrônicos 

 

Curto prazo = de 1 a 4 anos 
Médio prazo = de 5 a 9 anos 

Longo prazo = de 10 a 20 anos 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

Mapear pontos estratégicos
para a criação de ecopontos
no município, visando a
destinação de pilhas, baterias,
lâmpadas fluorescentes
queimadas e resíduos
eletrônicos.

Instalar 2 (dois)
ecopontos no município
para a disposição
adequada destes
resíduos.

Realizar pesquisa a fim de
verificar a melhor forma de
destinação final para estes
resíduos, bem como, o melhor
custo benefício. 

Destinar 100% dos
resíduos armazenados
nos ecopontos.

2

O município não apresenta 
campanha de educação 
ambiental efetiva, 
relacionada ao descarte 
adequado destes resíduos.

Desenvolver campanhas de 
educação ambiental, visando 
conscientizar a pupulação 
sobre o adequado descarte 
dos resíduos 
eletroeletrônicos.

Promover campanhas de 
conscientização para a 
população sobre o adequado 
descarte dos resíduos 
perigosos e eletrônicos.

Distribuir panfletos ilustrativos 
e informativos sobre o correto 
descarte destes resíduos.

Realizar campanhas de 
educação ambiental em 
100% das escolas 
inseridas no município.

Garantir a efetividade da
logística reversa dos
resíduos eletroeletrônicos
gerados no município.

1

Manter o programa de educação 
ambiental em 100% das escolas.

Resíduos Sólidos Perigosos/Eletrônicos
Metas

Cenário Atual Programas Ações
Responsáveis pela 

ação

Promover manutenção adequada aos 
ecopontos instalados e realizar 
ampliação, se necessário.

Manter em conformidade a logística 
reversa para estes resíduos.

Adequar a destinação final
dos resíduos perigosos e
eletrônicos conforme
legislação vigente.

O município não possui
gestão para esse tipo de
resíduo.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município

Cenário Futuro - 
Proposições
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Tabela 22:  Prognóstico dos resíduos sólidos volumosos 

 

 

Curto prazo = de 1 a 4 anos 
Médio prazo = de 5 a 9 anos 

Longo prazo = de 10 a 20 anos 

 

 

 

 

 

Tabela 23:  Prognóstico dos resíduos sólidos de saneamento. 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1

Os resíduos volumosos são 
dispostos em área irregular, 
no aterro do município, sem o 
devido licenciamento 
ambiental.

Garantir a conformidade legal 
das áreas onde são 
dispostos os resíduos 
volumosos.

Desenvolver normatização 
específica para a gestão dos 
resíduos volumosos.

Estabelecer normtiva legal 
para a gestão dos resíduos 
volumosos.

Aprovar 1 (um) projeto 
na Câmara dos 
Vereadores para o 
estabelecimento de 
responsabilidades na 
identificação, geração, 
transporte e destinação 
final dos resíduos 
volumosos.

Podem ser realizados 
internamente.

Secretaria de Adminstração 
do Município

Resíduos Sólidos Volumosos

Cenário Atual Programas Ações
Metas

Custos Estimados Responsáveis

Efetivar as ações previstas na Lei 
aprovada pela Câmara dos Vereadores.

Cenário Fututo - 
Proposições



 
____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

82 
 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova 

Estado de Minas Gerais 

 

 

Curto prazo = de 1 a 4 anos 
Médio prazo = de 5 a 9 anos 

Longo prazo = de 10 a 20 anos 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

1

A prefeitura municipal não 
exige um Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos da COPASA;

Destinar adequadamente 
os resíduos gerados nas 
instalações da COPASA,  
oriundos de suas 
atividades no município.

Desenvolver normatizações 
específicas sobre a gestão 
dos resíduos de 
saneamento em geral.

Estabelecer  normativa legal visando 
estabelecer a elaboração do Plano 
de Gerenciamento de resíduos 
sólidos, conforme estipulado na 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos.

Aprovar 1 (um) projeto 
na Câmara dos 
Vereadores para o 
estabelecimento de 
responsabilidades na 
elaboração do Planos 
de Gerenciamento de 
Resíduos para as 
indústrias instaladas no 
município.

Licitar empresa para a realização de 
estudo de viabilidade ambiental na 
suposta área da Estação de 
Tratamento de Efluentes do 
município.

Realizar 1 (um) estudo 
de viabilidade ambiental 
na suposta área da 
Estação de Tratamento 
de Efluentes do 
município.

Solicitar ao órgão ambiental o 
licencimaneto ambiental da área

Atender adequadamente 
100% das exigências 
estabelecidas pelo 
órgão ambiental 
competente.

Realizar parceria público - privada 
(PPP) para a construção e gestão 
da Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE) do município.

Construir a  ETE.

3
O munícipio não apresenta 
Plano Municipal de 
Saneamento Básico

Apresentar o Plano 
Municipal de Saneamento 
Básico.

Desenvolver o Plano 
Municipal de Saneamento 
Básico.

Licitar empresa para a elaboração 
do Plano Municipal de Saneamento 
Básico.

Elaborar o Plano 
Municipal de 
Saneamento Básico 
conforme previsto na 
legislação vigente.

Resíduos Sólidos de Serviços de Saneamento

Cenário Atual Programas Ações
Metas Responsáveis pela 

ação
Cenário Futuro - 

Proposições

Estabelecer um local para a 
construção de uma Estação 
de Tratamento de Efluentes 
no município.

O município não apresenta 
uma Estação de 
Tratamento de Efluentes e 
os efluentes gerados são 
lançados diretamente em 
cursos d’água.

2

Revisar adequadamente o Plano 
Municipal de Saneamento Básico do 
município.

Fiscalizar o monitoramento da ETE, a 
fim de garantir em 100% o atendimento 
a conformidade legal.

Destinar os efluentes 
gerados no município para 
a Estação de Tratamento 
de Efluentes.

Manter em 100% o atendimento as 
exigências estipuladas pelo órgão 
ambiental competente.

Secretaria de 
Adminstração do 

Município

Manter em conformidade com a 
legislação vigente a correta destinação.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As revisões deste plano deverão ocorrer a cada 4 (quatro) anos conforme sugerido pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, seguindo a aplicação do mesmo prazo de 

vigência do Plano Plurianual Municipal. 
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