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PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
BONITO – PARÁ 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho constitui em um diagnostico referente á real situação do 

município de Bonito-PA em relação á Geração de Resíduos Sólidos com a finalidade 

de elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).  

Resíduos sólidos são todos os materiais que não fazendo falta ao seu 

detentor, este se queira desfazer. Compreende resíduos resultantes da atividade 

humana e animal, normalmente sólidos, sem utilização ou indesejáveis pelo seu 

detentor, no entanto com capacidade de valoração.  

No âmbito dos resíduos sólidos gerados pela sociedade nos nossos dias, 

cabe aos resíduos sólidos urbanos a maior e mais volumosa fatia desses 

desperdícios, motivo porque tem vindo a constituir um fator de crescente 

preocupação.  

Tem-se assistido a uma verdadeira explosão na produção de resíduos 

derivado do aumento do consumo público e, no mesmo ritmo, um decréscimo do 

peso específico dos resíduos. 

Neste diagnostico, no quarto tópico apresentamos as principais 

características do município, no quinto tópico temos os indicadores de Educação, 

sexto Indicadores de Saúde e no sétimo e ultimo falaremos do sistema de serviços 

de limpeza do município.  

 
2.0 - OBJETIVOS 

O objetivo deste Diagnóstico é cumprir com as etapas preparatórias para a 

elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

de Bonito/PA. 

Retratar a realidade acerca da gerência dos resíduos, expondo aspectos que 

vão desde a geração até o destino final dos resíduos. 
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3.0 -  METODOLOGIA: 
 
Considerações Gerais 
 
Tabela 1 - Temas e Meios de Aquisição de Informações 

Temas Meios de Aquisição de Informações 

Gestão de Resíduos Sólidos Levantamento de dados secundários; 
Observações in loco; 
Observação de campo e registro 

fotográfico; 
Aplicação de questionário; 
Levantamento de pontos com GPS de 

navegação; 
Elaboração de mapas. 
Sistematização dos dados coletados; 
Elaboração de redação. 

 

3.1 - Levantamento de dados secundários; 
 

O levantamento de dados secundários foi realizado nos seguintes Órgãos: 

Ministério do Meio Ambiente – MMA; Prefeituras Municipais (e suas respectivas 

secretarias); Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Estadual do Pará 

(UEPA). 

 

3.2 - Pesquisas de Campo 
 

Foi realizada pesquisa de campo para obter um conhecimento mais aprofundado 

sobre as condições dos resíduos sólidos em todo Município de Bonito. 

 

3.3 - Construção do Mapa com GPS de navegação; 

A construção do Mapa do Município e da área do lixão foram realizadas 

através do GPS (Global Positioning System) de navegação, modelo GARMIM com o 

objetivo de melhor com objetivo localização da área. 

 

3.4 - Elaboração de Gráficos e Tabelas: 

Serão elaborados gráficos e tabelas com os dados do município para melhor 

entendimento. 
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4 - CARACTERISZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

4.1.1 - Histórico 

Nos registros históricos, feitos por Theodoro Braga, Palma Muniz, Carlos 

Roque e Carlos Fonseca, vemos que o município foi desmembrado dos espaços 

territoriais de Irituia e de São Miguel do Guamá.  

Quando da sua vinculação histórica com Irituia, aparece como um dos seus 

distritos, junto com Caju, Irituia, Conceição de Irituia, Mututi, São Gregório e Santa 

Rita Durão, o que ficou registrado, segundo o quadro de divisão territorial datada de 

31 de dezembro de 1937.  

Entretanto, no quadro anexo ao Decreto-Lei Estadual nº 2.972, de 31 de 

março de 1938, Bonito não aparece mais como distrito de Irituia, acontecendo o 

mesmo na divisão territorial vigente no quinquênio 1939-1943 e que fora fixado pelo 

Decreto-Lei Estadual nº 3.131, de 31 de outubro de 1938.  

No relativo à sua vinculação com o atual Município de São Miguel do Guamá, 

refere os historiadores que, a partir de 1938, o Distrito de Bonito passou a integrar, 

na mesma categoria, o patrimônio territorial do Município de São Miguel do Guamá, 

no qual aparece como pertencente ao mesmo, segundo as disposições contidas no 

Decreto-Lei Estadual nº 4.505, de 30 de dezembro de 1943, mediante o qual o 

Município de São Miguel do Guamá passa a denominar-se, unicamente, como 

Guamá.  

Refere-se, por outro lado, a dinâmica econômica e social que, no Distrito de 

Bonito, se registrou e fez com que, em 11 de março de 1955 fosse promulgada a Lei 

nº 127, com o objetivo de elevar Bonito à categoria de Município outorgando-lhe a 

sua emancipação de Guamá.  

Essa iniciativa não prosperou, devido a que o Supremo Tribunal Federal, em 

acordão de 4 de outubro de 1955, declarou inconstitucional a referida Lei.  

Por sua parte, o Governo Estadual em Decreto nº 1.946, de 26 de janeiro de 

1956 tornou insubsistentes o desmembramento e a emancipação.  

A Enciclopédia dos Municípios do Brasil precisa que Bonito, no ano de 1950, 

quando , ainda, era distrito do Guamá, tinha a sua Vila considerada como uma das 

mais importantes aglomerações urbanas guamaenses, habitando nela 527 pessoas,  
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das quais 282 eram homens e 245 mulheres.  

De igual forma, a mesma fonte informa que, segundo estimativas do extinto 

Departamento Estadual de Estatística, o Distrito, como um todo, contava com 4.133 

habitantes.  

Em 29 de dezembro de 1961, ficaram concretizados a emancipação e o 

desmembramento de Bonito do Município de São Miguel do Guamá, segundo o 

disposto pela Lei Estadual nº 2.460. 

A partir dessa data, Bonito ganhou autonomia configurando o seu patrimônio 

territorial com terras desmembradas de São Miguel do Guamá, parte do Distrito de 

Piabas, do Município de Bragança, parte dos distritos de Nova Timboteua e Peixe 

Boi e parte dos distritos de Capanema e Ourém, segundo indica Carlos Fonseca, na 

sua "Sinopse da História dos Municípios do Pará".  

Na atualidade, Bonito é constituído apenas pelo Distrito-Sede: Bonito. 

Gentílico: bonitense  

Formação Administrativa Distrito criado com a denominação de Bonito, ex-

povoado, pela lei estadual nº 158, de 31-12- 1948, subordinado ao município de São 

Miguel do Guamá ex-Guamá. Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito 

de Bonito permanece no município de Guamá. Elevado à categoria de município 

com a denominação de Bonito, pela lei estadual nº 1127, de 11-03-1955, 

desmembrado do município de Guamá. Sede no antigo distrito de Bonito. 

Constituído do distrito sede. Pelo acórdão do Superior Tribunal Federal, fica anulada 

a criação do município de Bonito, voltando a categoria de distrito e pertencendo ao 

município de Guamá. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Bonito 

permanece no município de Guamá. Elevado novamente à categoria de município 

com a denominação de Bonito, pela lei estadual nº 2460, de 29-12-1961, 

desmembrado dos municípios de São Miguel do Guamá (ex-Guamá), Capanema, 

Ourém e Nova Timboteua. Constituído do distrito sede. Instalado em 31-03-1962. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito 

sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 

4.2 - Localização 

Bonito é um município brasileiro do estado do Pará. “Localiza-se a uma 

latitude ‘01º21’45’ sul e a uma longitude 47º18’21” oeste, estando a uma altitude de 
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49 metros, Bonito está a 150 km da Capital (Belém). Sua população é de 15.563 

(IBGE, 2016) 

Ao norte faz limite com os Municípios de Peixe-Boi e Nova Timboteua,  

A Leste - Municípios de Ourém, Santa Luzia do Pará, Tracuateua e 

Capanema  

Ao Sul - Municípios de São Miguel do Guamá e Ourém  

A Oeste - Municípios de Nova Timboteua e Santa Maria do Pará.  

Localização Geográfica: Micro Região Bragantina, pertence à bacia 

hidrográfica do Atlântico Nordeste (Guamá Moju).  

Possui uma área de 587,5 km².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Localização de Bonito /PA 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bonito%28Par%C3%A1%29 
 
 

4.3 - Acessos 

O acesso à sede do município é feito através da rodovia BR 316 e  PA – 380 

que liga a Sede de Bonito a quatro Bocas, que dá acesso a Nova Timboteua, 

Capanema e Santa Maria, e pela PA – 322, que liga Bonito a São Miguel do Guamá. 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bonito%28Par%C3%A1%29
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4.4 - ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS 

4.4.1 - Clima 

O Município de Bonito – PA apresenta clima tropical, tipo Aw (classificação de 

Koppen).  

A temperatura média anual varia de 25ºC a 26ºC, com temperatura máxima 

variada de 31.5º a 32.5ºC, e temperatura mínima variando de 19º a 21ºC.  

O semestre mais chuvoso vai de novembro a abril (100 a 150 dias de chuva). A 

precipitação anual varia de 1.500 a 2.000 mm. 

 

4.4.2 - Geologia e Relevo 

O arcabouço geológico do Município é representado pelos sedimentos 

Terciários da Formação Barreiras (arenitos, siltitos) e Quaternários Subatual e 

Recente.  

O relevo, que constitui em suas formas um reflexo dessa estruturação, 

apresenta-se bastante suave, representado pelos tabuleiros, terraços e pequenas 

várzeas, inseridos na unidade morfo estrutural de planalto 

 

4.4.3 - Hidrografia 

A hidrografia do Município caracteriza-se por conter as nascentes de alguns 

rios importantes da Microrregião Bragantina, tais como: o rio Peixe-Boi, que banha a 

sede municipal no centro do seu território, mudando de rumo, até alcançar os limites 

do município homônimo, desaguando no Oceano Atlântico no Município de 

Santarém Novo; o rio Taciateua, que limita o território de Bonito, a oeste, com o 

Município de Santa Maria do Pará e o seu afluente, o igarapé Galho Grande; os 

formadores do rio Mururé, os igarapés Jordão e Martinica, que seguem no rumo sul; 

o rio Caeté, afluente pela margem direita do rio Peixe-Boi, seguindo rumo leste até a 

cidade de Bragança. 
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4.4.4  - Vegetação 

É representada, predominantemente, pela Floresta Secundária, proveniente 

da remoção da cobertura florestal primária (Floresta Densa dos baixos platôs), para 

a implantação de cultivos de subsistência, e por extensas pastagens artificiais. Da 

mesma forma, em substituição à Floresta Original, estão sendo implantados cultivos 

de espécies florestais e frutíferas, através do Projeto de recuperação da bacia do rio 

peixe-Boi, administrado pela UFRA, e projeto renascente do rio peixe-boi este 

desenvolvido pelo IDEFLOR, ambos com o apoio do Município através das 

Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura. 

 

4.5 - ASPECTOS ANTRÓPICOS 

4.5.1 - Densidade Demográfica 

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2010 e 

a estimativa para 2019, à taxa de 2,17% ao ano, passando de 13.630 para 16.286 

habitantes.  

 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

Município: 2,16% Estado: ?  Região: ?, Brasil: ? 
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A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período.  

A população urbana em 2010 representava 28,08%. Em 2018 ainda não foi 

divulgado, pelo IBGE, o resultado da pesquisa. 

 A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 

2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, 

cresceu 2,4% em média. Em 2000, este grupo representava 7,2% da população, já 

em 2010 detinha 6,6% do total da população municipal. Em 2018 ainda não foi 

divulgado, pelo IBGE, o resultado da pesquisa. 

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento positivo entre 2000 e 

2010 (1,6% ao ano). Crianças e jovens detinham 38,5% do contingente populacional 

em 2000, o que correspondia a 3.769 habitantes. Em 2010, a participação deste 

grupo reduziu para 32,4% da população, totalizando 4.414 habitantes. Em 2018 

ainda não foi divulgado, pelo IBGE, o resultado da pesquisa. 

 

            

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 4,54% ao ano), passando de 5.337 habitantes 

em 2000 para 8.317 em 2010. Em 2010, este grupo representava 61,0% da 

população do município. Em 2018 ainda não foi divulgado, pelo IBGE, o resultado da 

pesquisa. 
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4.6 - Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

IDH-M                   –             0,546 (baixo - 2010) 

PIB                        -  108.301,200 mil (IBGE/2016) 

PIB PER CAPITA -       6.958,89 (ibge/2016) 

 

Evolução 

Entre 2000 e 2010 

O IDHM passou de 0,381 em 2000 para 0,546 em 2010 - uma taxa de crescimento 

de 43,31%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM 

do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 73,34% entre 

2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,226), seguida por Longevidade e por 

Renda. 

Entre 1991 e 2000 

O IDHM passou de 0,241 em 1991 para 0,381 em 2000 - uma taxa de crescimento 

de 58,09%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 81,55% entre 1991 

e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,115), seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 1991 e 2010 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,241, em 1991, para 0,546, em 

2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,413 para 0,646. 

Isso implica em uma taxa de crescimento de 126,56% para o município e 56% para 

a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 59,82% 

para o município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,341), seguida por 

Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu 

em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por 

Longevidade e por Renda. 
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4.7 - ASPECTOS ECONÔMICOS 

4.7.1 - Produção 

Entre 2009 e 2016, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município cresceu 300,8 %, passando de R$ 36,0 milhões para R$ 108,3 milhões. O 

crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado que foi de 168,2%. A 

participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 

0,06% para 0,07% no período de 2009 a 2016. 

              

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

Agricultura: 13.599,97 (12,55%), Indústria: 19.724,81 (18,2%), Serviços: 18696,96 

(17,26%), Impostos: 11.946,53 (11,03%) e Administrativo: 44.332,93 (40,92%) 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 

setor Administrativo, o qual responde por 40,92 % do PIB municipal. Cabe destacar 

o setor Agricultura, cuja participação no PIB era de 20,3 % em 2009 e decresceu 

para 12,55 %. 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

 

4.8 - ASPECTOS SOCIAIS 

4.8.1 - Pobreza e Transferência de Renda 

No município, há 1.919 famílias beneficiárias do Bolsa Família. Essas 

famílias equivalem, aproximadamente, a 36,22% da população total do município, e 

inclui 363 famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema 

pobreza.  

A cobertura do programa é de 91% em relação à estimativa de famílias 

pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais 

do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

O município está próximo da meta de atendimento do programa. O foco da 

gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos 

beneficiários, para evitar que as famílias que ainda precisam do benefício tenham o 

pagamento interrompido.  

A gestão também deve realizar ações de Busca Ativa para localizar famílias 

que estão no perfil do programa e ainda não foram cadastradas. 

Periodicamente, o Ministério da Cidadania convoca as famílias beneficiárias 

do PBF para atualizarem seus cadastros nos processos de Revisão Cadastral e 

Averiguação Cadastral.  
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Em cada um desses processos, as famílias são organizadas em grupos, com 

prazos diferenciados para a atualização cadastral. A listagem pode ser acessada 

online no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 

No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.  

Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, 

sobre os brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, 

permitindo saber quem são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das 

famílias e as características dos seus domicílios. 

No concernente ao CADASTRO ÚNICO, ele é a base de dados do Governo 

Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de 

baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda 

mensal de até ½ salário mínimo por pessoa. 

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder 

benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, entre outros.  

Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o 

mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de 

beneficiários dos programas sociais geridos pelo município. 

O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui (julho 

de 2019): 

 3.004 famílias inseridas no Cadastro Único; 

 2.405 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos; 

 2.808 famílias com renda até ½ salário mínimo; e 

 2.253 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado. 

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 80,24%, enquanto que 

a média nacional encontra-se em 82,87%. A TAC é calculada dividindo o número 

de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo com 

cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita 

de até ½ salário mínimo, multiplicado por cem. Isso significa que o cadastro no 
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município está bem focalizado e atualizado, ou seja, a maioria das famílias 

cadastradas pertence ao público alvo do Cadastro Único. 

 

            Fonte: 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

 

Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza 

foi somada a renda de todas as pessoas do domicílio, e o total dividido pelo número 

de moradores, sendo considerado abaixo da linha da pobreza os que têm renda 

familiar abaixo do equivalente a R$ 387,07 – ou US$ 5,5 por dia, valor adotado pelo 

Banco Mundial para definir se uma pessoa é pobre 

No Estado, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 

387,07 passou de 34,2 %, em 2010, para 806,76 % em 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico – 2010   

Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de Informações Sociais 

 

A participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 5,2%, 

em 1991, para 2,7%, em 2010, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. 

Em 2010, a participação dos 20% mais ricos era de 53,8%, ou 20 vezes 

superior à dos 20% mais pobres. 
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2010 

 

 

 

Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas - 1999-2012 

 

Fonte: SIAB - DATASUS 

 

Em 2012, o número de crianças pesadas pelo Programa Saúde Familiar era de 

2.397; destas, 0,8% estavam desnutridas. 

No Estado, em 2007, 61,5% das crianças de 0 a 6 anos de idade viviam em 

famílias com rendimento per capita de até 1/2 salário mínimo. 
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Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2008), 44,9% das famílias 

pesquisadas informaram que a quantidade de alimentos consumidos no domicílio às 

vezes não era suficiente, enquanto que 10,6% afirmaram que normalmente a 

quantidade de alimentos não era suficiente. 

 

4.9 - Assistência Social 

Quando uma família entra no programa, ela e o poder público assumem 

compromissos para garantir o acesso de suas crianças e adolescentes à saúde e à 

educação.  

Esses compromissos são conhecidos como condicionalidades: 

• crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de peso 

e altura; 

• gestantes precisam fazer o pré-natal; 

• crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 

85% a cada mês; e 

• adolescentes que recebem o BVJ devem ter frequência escolar mínima de 

75% das aulas a cada mês. 

 

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são 

importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do seu município. O 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes 

ferramentas de distribuição de renda no âmbito da assistência social, tendo sido 

instituído ainda na Constituição Federal de 1988. No seu município, o gráfico abaixo 

confere informações acerca da quantidade de beneficiários de BPC considerando o 

período de 2004 a 2013, por tipo de beneficiário: 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 
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5.0 – Educação 

No município, 2.202 crianças e adolescentes com perfil para acompanhamento 

das condicionalidades de educação precisavam ter a frequência escolar 

acompanhada no segundo período (abr/mai) de 2019.  

Dessas, foram acompanhadas 2.056, uma cobertura de acompanhamento de 

93,37%. A média nacional é de 89,81% de acompanhamento na educação. 

O município possui, portanto, um acompanhamento da frequência escolar muito 

bom, acima da média nacional.  

No entanto, é fundamental que a Gestão Municipal do PBF continue procurando 

identificar os beneficiários que estejam sem informação ou com informação 

desatualizada sobre a escola em que estudam (“não localizados”), realizando ações 

de orientações às famílias para que informem nas escolas que suas crianças e 

jovens são beneficiários do PBF e para que atualizem o Cadastro Único quando 

houver mudança de escola, ou ainda realizando a busca ativa de beneficiários que 

estejam fora da escola.  

Também é importante tentar identificar e registrar adequadamente os motivos 

que levam os alunos com baixa frequência a descumprirem a condicionalidade, para 

que o poder público possa atuar no sentido de auxiliar a família a superar possíveis 

vulnerabilidades e identificar demandas sociais no território.  

 

5.1 - ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BONITO POR SÉRIE  

 

PRÉ 612 TOTAL 

1º 304 

 

2º 283 

3º 332 

4º 322 

5º 234 

EJA 98 

  2.185 
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5.2 – Alunos do Município de Bonito por Idade. 

 

IDADE Nº DE ALUNOS TOTAL 

03 91 

2.185 

04 216 

05 285 

06 250 

07 254 

08 285 

09 237 

10 195 

11 120 

12 45 

13 43 

14 22 

15 22 

16 09 

17 13 

18 95 

19 03 

 

5.3 – Número de Escolas, Universidades e Professores. 

Nº Escolas  Nº Universidades  Nº Professores 

35  0 145 

 
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]  95 %   
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] 4,0   
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2017] 2,8   
Matrículas no ensino fundamental [2018]                   2.345 matrículas   
Matrículas no ensino médio [2018]                      629 matrículas   
Docentes no ensino fundamental [2018]                      106 docentes   
Docentes no ensino médio [2018]                        38 docentes   
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2018]  33 escolas   
Número de estabelecimentos de ensino médio [2018]            2 escolas   
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Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 

2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 21,1%. Na 

área urbana, a taxa era de 18,7% e na zona rural era de 22,0%. Entre adolescentes 

de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 16,6%. 

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os 

dados do Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico 

abaixo 

             

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

 

Além dos dados situacionais de percentual de atendimento escolar do ano de 2010, 

foram calculadas, também, metas de atendimento para os próximos anos relativos 

ao seu município. A tabela abaixo apresenta essas metas 

Metas de atendimento de crianças na rede 
educacional – 2012 a 2020  
0 a 3 anos  4 a 5 anos  6 a 14 anos  
2012  25,4%  91,8%  96,3%  
2014  30,2%  97,1%  97,3%  
2016  35,6%  99,0%  98,1%  
2018  41,3%  99,0%  98,6%  
2020  47,2%  99,0%  99,0%  

Fonte: Ministério da Educação (MEC). 

 

Além das metas de atendimento, foram calculadas, também, metas para o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), conforme se observa no 

gráfico abaixo: 
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

 

6.0 – Indicadores de Saúde 

 
Hospitais  0 

Unidades de Saúde da Família 06 

Unidade Básica de Saúde 01 

Leitos 0 

Médicos 06 

Enfermeiros  10 

Doenças de Veiculação Hídrica 

Hepatite A 

Diarreia 

Indicadores de Saúde 

Longevidade 0,79 

Natalidade 15,1 

Mortalidade  1,3 

Fecundidade 3,10 
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Na área da Saúde, 3.765 beneficiários(as) foram acompanhados(as) no 

segundo semestre de 2018. Compõem o público para acompanhamento das 

condicionalidades de saúde as crianças menores de 7 anos e/ou mulheres 

gestantes.  

O município conseguiu acompanhar 3.082 beneficiários(as), o que 

corresponde a uma cobertura de acompanhamento de 81,86%.  

A média nacional de acompanhamento na saúde é de 75,55%. 

Assim, o município possui um acompanhamento da agenda de saúde muito 

bom, acima da média nacional.  

É fundamental que o gestor municipal do PBF conheça e se articule com o 

coordenador municipal do PBF na Saúde, que é o responsável técnico pelo 

monitoramento desse acompanhamento na Secretaria Municipal de Saúde.  

Podem ser realizadas ações de orientações às famílias para que informem 

que são beneficiárias do PBF quando forem atendidas na rede de saúde e para que 

atualizem o Cadastro Único quando mudarem de endereço; e planejar ações 

periódicas de busca ativa de famílias não acompanhadas pela saúde.  

Também é importante se organizar para registrar mensalmente as 

informações sobre as gestantes identificadas, as quais são elegíveis ao Benefício 

Variável vinculado à Gestante (BVG).  

As informações de descumprimento das condicionalidades de saúde e de 

situação nutricional devem servir de base para a articulação intersetorial entre 

educação, assistência social e saúde, para que atuem de forma integrada na 

superação de eventuais vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias e na 

identi_cação de demandas sociais no território. 

Mortalidade Infantil [2017]     27,17 óbitos por mil nascidos vivos   

Internações por diarreia [2016]                           0,8 internações por mil habitantes   

Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]            4,0 estabelecimentos   

No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de 

internação são as listadas no gráfico abaixo: 
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 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

 

Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais 

causas externas de óbito relatadas pelo município. De acordo com o Censo 

Demográfico 2010, o total da população de 15 a 29 anos era de 4.212 indivíduos, 

sendo que 06 faleceram em função de eventos e/ou causas externas. 

Quando analisamos de maneira mais detida essas informações, notamos que 

as causas de morte variam por município. No município, as 3 (três) principais causas 

externas de óbito dos indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos são, de acordo com 

dados do Ministério da Saúde, as que seguem no gráfico abaixo, tomando por base 

os anos de 2005 e 2010: 

 

             

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 
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Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços 

correlatos do município, que interferem nas condições de saúde da população. 

Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que na área rural do município, a 

coleta de lixo atendia 90,3% dos domicílios.  

Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, o acesso nessa área 

estava em 84,9% dos domicílios particulares permanentes e 17,8% das residências 

dispunham de esgotamento sanitário adequado.  

No caso da área urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses 

serviços para os domicílios particulares permanentes: 

 

            

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 
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7.0 - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 

No município de Bonito não existe aterro sanitário, todo os resíduos sólidos 

produzidos tem como destino final o lixão a céu aberto localizado, aproximadamente 

3 km afastado da sede municipal, no Ramal do Jarí Latitude: 01º 21' 45" S 

Longitude: 47º 18' 21" W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 - Coleta do Resíduo Domiciliar  

A execução dos serviços de limpeza urbana é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bonito. Os resíduos 

sólidos domiciliares de maneira geral são acondicionados de forma incorreta. Em 

alguns bairros e casas comerciais, lanchonetes, bares e mercearias, os resíduos são 

apresentados para a coleta sem a separação adequada como em recipientes 

reutilizáveis de metal ou plástico e com capacidade volumétrica variável, sem o 

devido acondicionamento prévio.  

Os principais serviços executados são: coleta domiciliar manual, varrição 

manual de vias e logradouros públicos, capina manual, roçada mecanizada e 

limpeza de bueiros. 

O lixo é acondicionado em sacos plásticos, ficando os resíduos sujeitos a 

intempéries e ao revolvimento por animais. Esta situação não é a ideal, pois propicia 

condições de proliferação de vetores diversos e exalação de mau cheiro. (ver figura 

01 e 02). 
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(Figura 01)                                                          (Figura 02) 

 

A Prefeitura Municipal de Bonito destina cerca de 6% a 10% de seu 

orçamento para a limpeza urbana e coleta dos resíduos sólidos, no Total são 26 

pessoas envolvidas no serviço de limpeza, sendo que 08 dessas são destinadas 

para limpeza da comunidade Santo Antônio e 18 para limpeza da sede do Município. 

 

7.1.1 - Atendimento, frequência, horário e rotas de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares. 

A coleta domiciliar está concentrada na área urbana, sendo estendida para 

algumas comunidades rurais. As comunidades rurais de Santo Antônio do Cumarú, 

Caetezinho, Travessão do L e o bairro de Jamilândia possuem atendimento precário, 

não havendo atendimento da coleta do lixo domiciliar, nas demais comunidades 

rurais, cujos habitantes enterram ou queimam o lixo gerado.  

  

Logradouro Período Dias de coleta 

Sede do município/Bairro Centro - Ruas Ruth 

Passarinho, Nazaré Dias, Charles Assad, 

Padre Ângelo, Travessa São Pedro. 

Manhã e tarde Segunda-feira/Sexta-feira 

Sede do município – Bairro Jamilândia. Manhã e tarde Segunda-feira/Sexta-feira 

Sede do município – Bairro Tongão e 

Cesarlândia.  
Manhã e tarde 

Terça/Quinta e Sexta-

feira 

Área Rural – Travessa do L e Caetezinho. Tarde Sexta-feira 

Área Rural – Santo Antônio do Cumarú Manhã e tarde Quarta-feira 

Fonte: Prefeitura Municipal de Bonito – PA. 
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7.1.2 - Levantamento das informações da coleta dos resíduos sólidos 

A coleta domiciliar é executada porta a porta em todas as vias públicas 

oficiais da sede municipal em condições de tráfego, de forma a garantir a coleta dos 

resíduos. A coleta é realizada duas vezes por semana, no bairro Centro, Jamilândia, 

Tongão e Cesarlândia. Nas comunidades rurais de Caetezinho, Travessa do L e 

Santo Antônio do Cumarú, a prefeitura recolhe os resíduos domésticos, uma vez por 

semana. Segundo estatística da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, todos os 

domicílios, na zona urbana, são atendidos com a coleta domiciliar do lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Figura 03)                                                                (Figura 04) 

Para esse serviço a Secretaria de Obras utiliza-se de 01 (um) caminhão 

compactador de capacidade média de 14 m³ de resíduos sólidos e 03 (três) 

funcionários. 

 

Serviço de Limpeza Urbana 

Veículos 
Capacidade 
Toneladas 

ou m3 

Tipo de 
Resíduos 
coletados  

Nº Pessoas 
envolvidas 

Caminhão Compactador 14m3 Domiciliar 
03 – Um Motorista e 

dois catadores 

Caminhão F4000 – Ford. 7 T Entulhos  
03 – Um Motorista e 

dois catadores 

Caminhão 1519 da Mercedes-
Benz- tipo: Caçamba basculante. 

7 T Entulhos e RD 
03 – Um Motorista e 

dois catadores 

O restante do pessoal trabalha tanto na coleta de entulhos como em outras atividades da secretaria 
de obras. 
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O caminhão coletor compactador faz a coleta do lixo doméstico e realiza 

duas viagens por dia até o lixão. O caminhão F4000 – Ford faz a coleta dos entulhos 

e realiza duas viagens até o lixão e o Caminhão 1519 da Mercedes-Benz- tipo 

Caçamba também faz a coleta de entulhos e demais resíduos realizando duas 

viagens para o lixão onde deposita todo o material arrecadado. 

O resíduo doméstico é coletado todos os dias pelas ruas da cidade exceto 

na quarta feira que é feita a coleta na comunidade travessão do L, Jamilândia e 

Caetezinho. O Caminhão compactador com capacidade prevista de 8 toneladas de 

lixo doméstico compactado, realiza 02 (duas) viagens diariamente até o lixão. Com 

esse planejamento atende 100% da demanda da área urbana e 20% da área rural. A 

prefeitura não possui programa de Coleta Seletiva 

Para estimativa da capacidade de tratamento e destinação final dos 

resíduos domésticos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou um 

levantamento na área urbana da geração de resíduos domésticos, com a finalidade 

de estabelecer a produção de resíduos domésticos para os próximos 20 anos.  

 

7.2 - Coletas dos Resíduos da Saúde 

Inexistem cuidados especiais no transporte e destinação dos resíduos 

recolhidos das unidades de saúde. O recolhimento no Hospital é feito pelo mesmo 

caminhão que coleta o lixo doméstico recolhido no município. 

A prefeitura faz a coleta diária do lixo hospitalar, dos laboratórios e das 

unidades de saúde existente no município. Todo o lixo arrecadado é jogado no 

mesmo espaço destinado ao lixo domestico e demais resíduos do município. 
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(Figura 05)                                                                            (Figura 06) 

 

7.3 - Coleta dos Resíduos Industriais, da Construção Civil e Entulhos. 

A Prefeitura realiza também, a remoção de entulhos e galhadas, sempre 

que necessário. Todos os dias é feito uma ronda na cidade para localizar entulhos 

pelas ruas, ou alguém comunica a prefeitura da necessidade de coleta de entulhos 

em um determinado local, a prefeitura por sua vez aciona a secretaria de obras para 

fazer a coleta do material.  

A retirada dos entulhos é realizada por uma equipe de limpeza urbana, 

usando um caminhão F4000 – Ford, e 03 (três) colaboradores trabalham nesse 

caminhão, um Motorista e dois que coletam os entulhos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Figura 07)                                                                           (Figura 08) 

 

7.4 - Resíduos Especiais 

Inexistem postos de coleta para devolução dos produtos no pós-consumo 

a fabricantes ou a empreendimentos que visem o seu reaproveitamento (logística 

reversa). 

Não foram encontramos cuidados especiais quanto ao destino dado a 

pneumáticos, óleo de cozinha e de motor, nem em relação a pilhas e baterias. O 

comerciante apenas vende e não possui um local ou compromisso com o 

recolhimento destes resíduos após o seu uso, o que ocasiona sua coleta pela 

prefeitura com encaminhamento ao lixão. 

 

 



  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO – PA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA 

Rua: Charles Assad s/n Bonito –Pará CEP: 68.645.000 

 

7.5 - Limpeza Urbana.  

No quesito de limpeza urbana, a prefeitura realiza a capina e varrição 

manual de todas as vias públicas, limpeza manual de bueiros e roçagem através de 

roçadeiras mecânicas de ruas, avenidas e comunidades rurais. Nestes serviços, a 

prefeitura possui 6 funcionários para os serviços de capina, limpeza das calçadas e 

bueiros de escoamento das águas das chuvas e pintura de meio fio, e coleta de 

resíduos pelas ruas do município.  

A prefeitura gasta em torno de R$ 47.233,33 mensais entre funcionários, 

manutenção e combustível dos equipamentos e veículos utilizados nestes serviços. 

A varrição é realizada de segunda a sexta pela parte da manhã. Para recolhimento 

dos resíduos produzidos na varrição, a prefeitura utiliza o mesmo caminhão F4000 – 

Ford. A prefeitura possui um caminhão com capacidade par 14m³ de sua 

propriedade, para o recolhimento da produção diária de resíduos. Conforme já 

citado, são realizadas duas viagens durante o dia até o lixão para despejo desse 

material.  

A equipe de varrição inicia o trabalho bem cedo por vota das 07:00 h e vai 

até as 13:00h recolhendo folhas, pequenos galhos e lixo. 

 

 

(Figura 09)                                                          (Figura 10) 

 

A capinação, roçagem, pintura do meio fio e limpeza dos bueiros são 

realizadas diariamente.  
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7.6 - Coleta e varrição de vias públicas no período de carnaval, Círio e 

Festejos. 

Durante o período carnavalesco, e épocas de festejos do município a 

geração de resíduos aumenta consideravelmente. A prefeitura se planeja durante 

esse período e direciona uma pá carregadeira, 01 (uma) caçamba trucada e 01 (um) 

caminhão coletor compactador de lixo que realizam 2 viagens por dia ao lixão, 

diariamente. 

Logo que amanhece, as equipes de varrição da prefeitura varrem todas 

as ruas e os carros de coleta retiram todo o lixo varrido deixando a cidade limpa, 

ainda no período da manhã. Todo o lixo coletado é encaminhado ao lixão da cidade.  

Neste período são encontradas várias crianças e adultos, provavelmente 

pai e filhos, percorrendo as ruas, até altas horas da noite, coletando as latinhas de 

cerveja e refrigerante para revenda.     

A Prefeitura direciona todo o pessoal necessário para manutenção dos 

logradouros públicos limpos e satisfação da comunidade.  

.  

7.7 – Gravimetria do Resíduo Doméstico 

Com relação aos resíduos domésticos, foi realizada a gravimetria do lixo 

domiciliar coletado a partir de um lote amostral, e junto as residências para se saber 

a composição do lixo domiciliar e estimativa de quanto cada habitante gera de 

resíduos ao dia.  

Nesta etapa, também foram caracterizados e quantificados os tipos de 

resíduos que são encaminhados ao lixão da cidade, a partir de acompanhamento do 

serviço de limpeza urbana e de coleta do lixo, observando todos os procedimentos 

adotados pela equipe da prefeitura, responsável por esses serviços, conforme os 

dados sintéticos descritos a seguir: 

Composição dos Resíduos Sólidos Coletados pela Prefeitura 

TIPO DE LIXO PERCENTUAL 

Limpeza Urbana 30 

Domiciliar/Comercial 38 

Remoção de Entulhos  32,5 

Hospitalar 0,5 

TOTAL 100% 
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Composição dos Resíduos Sólidos Coletados pela Prefeitura 

 

Foram realizados levantamentos com lotes de resíduos depositados pela 

prefeitura após a coleta do lixo nas residências. Durante uma semana, a coleta e o 

depósito do lixo domiciliar coletado foram observados.  

Na área onde são depositados os resíduos domésticos coletados, um 

espaço foi isolado e organizado com a colocação de um encerado no chão onde 

foram despejados pelo caminhão coletor, o lixo coletado das residências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 11)                                                                        (Figura 12) 

Todo o lixo coletado foi pesado em camburões, previamente pesado 

vazio, para posterior classificação por classe de material.  

Após a pesagem geral sem separação, vários tonéis vazios foram 

identificados para classificação de cada resíduo coletado. Todo o trabalho de 
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gravimetria foi realizado por uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

com 5 (cinco) técnicos que foram capacitados exclusivamente para esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 13)                                                                      (Figura 14) 

Após a pesagem, todo o lixo separado foi retirado das embalagens e 

espalhados sob o encerado para pesagem em separado de plástico, metal, vidro, 

papel e papelão, além da matéria orgânica, ficando os rejeitos para pesagem ao 

final. 

,  

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 15)                                                                        (Figura 16) 
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(Figura 17)                                                                       (Figura 18) 
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Após os procedimentos da gravimetria, foram sistematizados todos os 

dados levantados conforme tabela a seguir: 

       

Composição do lixo doméstico 

Tipo de resíduo Percentual 

Matéria Orgânica 50,91 

Plástico 9,05 

Metal 3,41 

Papelão/papel 7,22 

Vidro 2,91 

Rejeitos 26,50 

Total  100,00 

 

 

 

 

Caracterização do Lixo Doméstico. 
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Análise da possibilidade de reaproveitamento do resíduo domiciliar 

Tipo de resíduo Percentual 

Reciclável/Reutilizável 22,59 

Matéria Orgânica 50,91 

Rejeito 26,50 

Total  100,00 

 

Diagnóstico do lixo domiciliar 

 

 

Na execução deste Plano, observou-se total falta de logística e recursos 

suficientes para atender com a coleta municipal a totalidade da população, não 

havendo como realizar coleta nas comunidades rurais mais distantes. Um ponto 

interessante é a forte cultura de enterrar e queimar o lixo. Segundo os moradores 

dessas comunidades, a queima e o enterrio é a única alternativa para diminuir o 

acúmulo de resíduos nas residências. 

Para o levantamento da geração per capita de resíduos sólidos 

domésticos, foram selecionadas 50 (cinquenta) residências na sede do município, 

onde técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, realizaram levantamento, por 

amostragem, do peso diário gerado nas residências selecionadas. (Ver Figura 19 e 

20). Em cada residência, era levantado o número de pessoas residentes, e o tempo 

de armazenamento do lixo. De posse destes números, se estabelecia a média de 

lixo para aquela residência. 
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Casas Nº de Pessoas Kg/Casa Kg/Pessoa
Nº de Dias 

acumulados

Média Diária P/ 

Pessoa

1 3 14 4,67 3 1,556

2 3 6 2,00 3 0,667

3 3 14 4,67 3 1,556

4 3 4,5 1,50 3 0,500

5 3 5 1,67 3 0,556

6 3 5 1,67 3 0,556

7 6 6 1,00 3 0,333

8 6 4,5 0,75 3 0,250

9 5 4,5 0,90 3 0,300

10 4 4 1,00 3 0,333

11 4 1 0,25 3 0,083

12 4 4,5 1,13 3 0,375

13 2 1 0,50 3 0,167

14 5 6 1,20 3 0,400

15 5 5 1,00 3 0,333

16 5 2 0,40 3 0,133

17 5 11 2,20 3 0,733

18 3 9 3,00 3 1,000

19 3 12 4,00 3 1,333

20 5 12 2,40 3 0,800

21 3 5 1,67 3 0,556

22 4 6 1,50 3 0,500

23 4 4 1,00 3 0,333

24 4 5 1,25 3 0,417

25 4 6 1,50 3 0,500

26 4 8 2,00 3 0,667

27 5 7,5 1,50 3 0,500

28 2 8 4,00 3 1,333

29 3 4,5 1,50 3 0,500

30 3 6 2,00 3 0,667

31 6 12 2,00 3 0,667

32 3 4 1,33 3 0,444

33 6 5,5 0,92 3 0,306

34 5 5,5 1,10 3 0,367

35 5 4 0,80 3 0,267

36 7 12,5 1,79 3 0,595

37 6 10 1,67 3 0,556

38 3 7 2,33 3 0,778

39 6 5,5 0,92 3 0,306

40 4 3,5 0,88 3 0,292

41 5 5 1,00 3 0,333

42 6 6 1,00 3 0,333

43 4 3,5 0,88 3 0,292

44 2 3 1,50 3 0,500

45 4 4,5 1,13 3 0,375

46 3 3,5 1,17 3 0,389

47 3 3 1,00 3 0,333

48 4 3,5 0,88 3 0,292

49 5 5,5 1,10 3 0,367

50 4 3,8 0,95 3 0,317

Média 0,521

Área Urbana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 19)                                                               (Figura 20) 

 

No levantamento realizado, constatou-se uma média de geração de 

resíduos domiciliares de 0,521 Kg por pessoa, conforme tabela a seguir:  
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7.8 – Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

Inexiste qualquer tipo de tratamento prévio dos resíduos arrecadados pela 

prefeitura o que reflete na qualidade de sua disposição final. Todos os resíduos 

sólidos produzidos na cidade são jogados a céu aberto em área conhecida como 

lixão, situado no Ramal do Jarí Km 03, sem ordenamento do gerenciamento, tais 

como os de construção civil, resíduos volumosos e de saúde. Todos são 

depositados no mesmo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Figura 21)                                                                      (Figura 22) 

Durante vistoria no local, observou-se que as especificações técnicas 

deste lixão são favoráveis à construção do Aterro Sanitário, tendo em vista que 

nessa área não há expansão urbana, Área de Preservação Permanente - APP 

próxima e não possuiu indícios de conflitos de posse. 

Com relação à seleção de material reciclado verificamos que não existe 

organização de catadores, e não foram encontramos famílias que vivem diretamente 

da coleta de matérias aproveitáveis no lixão. Esporadicamente, alguns catadores 

vão ao lixão para recolherem garrafas recicláveis para vender. 

Inexiste no espaço onde se joga o lixo, qualquer vigilância que possa 

impedir a presença de crianças ou uso de drogas no espaço.  

 

7.9 – Análise crítica dos dados encontrados  

De acordo com as estatísticas do IBGE, em 2010 o município possuía 

13.630 habitantes, sendo 3.827 na área urbana e 9.803 na área rural. Utilizando-se 

a taxa de crescimento de 3,7% a cada ano, conforme dados do mesmo censo do 
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IBGE-Censos e estimativas, teríamos uma população estimada de 14.689 habitantes 

em 2013. Como cada pessoa, conforme gravimetria realizada produz em média 

0,521 Kg diários de lixo doméstico estimamos uma produção diária em torno de 7,65 

toneladas de Resíduos Sólidos no município, dos quais a prefeitura coleta 

atualmente em torno de 40% do lixo doméstico produzido. Os resíduos da saúde são 

estimados em 100 Kg diários.  

Ao fazermos uma comparação dos dados da composição do lixo 

doméstico do município com outras cidades do Estado do Pará e com a média 

Brasil, disponível na prévia do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (tabela abaixo), 

percebe-se que a composição destes resíduos não é muito diferente dos demais 

cidades paraenses e do Brasil. Os dados dos municípios do Estado do Pará foram 

coletados de seus respectivos planos municipais realizados por ocasião da 

discussão do planejamento da gestão dos resíduos sólidos daquelas cidades. 

 

Comparativo com outras cidades paraenses e média Brasil. 

TIPO Bonito  Colares Vigia de Nazaré BRASIL 
Matéria Orgânica 50,91% 58,53% 63,28% 51,40% 

Plástico 9,05% 9,57% 10,84% 13,50% 

Metal 3,41% 4,78% 1,49% 2,90% 

Papel/Papelão 7,22% 6,40% 5,75% 13,10% 

Vidros 2,91% 3,18% 1,98% 2,40% 

Rejeitos 26,50% 17,54% 16,66% 16,70% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

Na análise das tabelas deste tópico, percebe-se que do universo do lixo 

coletado pela prefeitura, cerca de 38% provém da coleta realizada nos domicílios 

atendidos pela coleta do lixo domiciliar. Se a composição do lixo domiciliar é de 

cerca de 22% de material que pode ser reutilizado ou reciclado e de cerca de 50% 

de matéria orgânica que pode ser transformado em composto orgânico para a 

agricultura, podemos concluir que a realização de um planejamento bem elaborado 

na gestão dos resíduos sólidos no município, reduzirá em cerca de 70% do total de 

resíduos domiciliar coletado e, portanto, reduzirá cerca de 20% do total de resíduos 

que hoje são encaminhados para destinação final, somente com a gestão eficiente 

da coleta domiciliar. Se agregarmos a esses dados que 90% do que é coletado nas 
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feiras e mercado é composto por material que pode ser reaproveitado na 

compostagem orgânica ou para produção de biofertilizante, teremos uma redução 

em torno de 40% de resíduos sólidos que hoje são direcionados ao lixão. 

Numa análise mais criteriosa, observa-se que grande parte dos resíduos 

da capina, limpeza de bueiros, roçagem e galhos de árvore, podem compor um 

sistema de compostagem, ou reduzido sua geração se melhorado a infraestrutura da 

cidade com calçadas e sistema de drenagem pluvial em alvenaria. Sendo assim, 

esse percentual pode chegar até 60% de redução dos resíduos sólidos que são 

encaminhados ao lixão. Apenas como ilustração, teríamos que de 1.000 Kg de 

resíduos encaminhados, 600 Kg seriam reduzidos ou reaproveitados apenas numa 

gestão eficiente.  

Essa análise nos mostra a importância do Plano Municipal de Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos, como solução imediata para a gestão dos resíduos 

gerados no município. 

Acrescenta-se a esta análise que o Governo do Estado do Pará, planeja 

em seu Plano Estadual de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, que está em 

fase de conclusão, a regionalização da destinação final desses resíduos. 

8. Consulta Pública  

Cumprindo requisito do artigo 19 da Lei Federal 12.305/2010, a sociedade 

civil foi convidada a participar de uma audiência pública, realizada na sede do 

município, para que lhe fosse apresentado o diagnóstico da situação atual da gestão 

dos resíduos sólidos no município e discutido as soluções para os problemas 

apresentados. 

Na audiência pública realizada, a Comissão Coordenadora do Plano 

Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos fez uma explanação sobre as 

diretrizes da Lei 12.305/2010 e apresentou o diagnóstico realizado sobre os resíduos 

sólidos no município, bem como explanou sobre todas as atividades realizadas em 

relação à limpeza urbana e coleta dos resíduos sólidos, além de demonstrar como é 

feito a destinação final dos resíduos coletados pela prefeitura. Após a apresentação 

realizada, os presentes foram reunidos em um grupo de trabalho para se discutir os 

problemas encontrados no diagnóstico e outros identificados pelos presentes, 

apresentando soluções para encaminhamento à equipe técnica da prefeitura.  
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Seguindo recomendação da Lei 12.305/2010 e seu Decreto Federal 

regulamentador 7.404/2010, através da portaria do gabinete do Prefeito, foi realizada 

consulta pública no período de 09/12/2013 até 20/12/2013 através das escolas 

municipais, apresentando o diagnóstico dos resíduos sólidos e os problemas 

encontrados, possibilitando através de um formulário que toda a população se 

posicionasse sobre os problemas encontrados e suas soluções. 

Após a audiência pública e a consulta pública, foram extraídas as 

seguintes propostas: 

 
Problemas e soluções 

Problemas Soluções 
Demora na coleta dos entulhos colocados nas 
ruas. 

Realizar o planejamento dos serviços de 
coleta dos resíduos, cumprindo 
rigorosamente as datas e horários 
programados.  

Falta de regularidade da coleta do lixo e 
entulhos.  

Lixo colocado na rua após a passagem do 
carro coletor de lixo domiciliar. 

Entulhos colocados na rua sem obedecer 
horário de coleta do mesmo. 

Exposição excessiva dos resíduos varridos e 
da limpeza das valas de drenagem até sua 
coleta pelo caminhão coletor; 

Normatizar os serviços de limpeza e coleta, 
procurando  coleta o mais rápido possível, 
esses resíduos. 

Falta de conscientização da população no 
manejo e acondicionamento de seus 
resíduos. 

Sensibilizar a população com a Educação 
Ambiental. 

Baixa conscientização ambiental da 
população. 

Resíduos da Saúde sem qualquer tratamento 
especial e coletado junto com o lixo 
domiciliar; Fazer a coleta, tratamento e destinação 

adequada dos resíduos da saúde. Resíduos da Saúde sendo enterrado no lixão, 
deixando a área totalmente insalubre para os 
catadores.  

Falta de lixeiras na orla, mercados, feiras e 
áreas de lazer. Colocação de lixeiras e containeres na Orla, 

Praças, Feiras e Áreas públicas de laser. Baixo controle dos resíduos no entorno do 
mercado e feiras 

Falta de fiscalização para evitar que a 
população jogue seu lixo de forma irregular.   

Implantar monitoramento e fiscalização para a 
gestão dos resíduos sólidos. 

Uso de aterro misturado com lixo em áreas 
onde estão sendo construídos conjuntos 
habitacionais. 

Inexistência de Coleta Seletiva da Prefeitura; Implantar programa de Coleta Seletiva 
Municipal. 

Existência de catadores de lixo 
desorganizados no lixão, inclusive 
esporadicamente com presença de crianças; 

Organizar os catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis em cooperativas. 

Inexistência de pontos de coleta para o 
resíduo especial e perigosos (Pneus, Pilhas, 
Baterias, Óleo lubrificante, Embalagens 
tóxicas, Óleo de cozinha, etc...); 

Exigir que os comerciantes tenham pontos de 
coleta da logística reversa. 
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Inexistência de controle sobre os resíduos da 
construção civil e entulhos; 

Potencializar a fiscalização. 

Resíduos da construção e entulhos jogados 
em frente às obras causando transtornos aos 
pedestres e veículos; 

Inexistência de controle sobre os resíduos da 
usina de asfalto que fica no Km 52 da PA. 

Lixo não coletado sendo jogado às margens 
da rodovia PA; 

Falta de atendimento de coleta do lixo 
domiciliar em algumas comunidades da zona 
rural; 

Buscar a universalização da coleta do lixo 
domiciliar. 

  

Veículos coletores de lixo doméstico 
inadequados. 

Adquirir caminhões compactadores de lixo. 

 

9. Prognósticos e análise de cenários 

O prognóstico ambiental procura prever e caracterizar os potenciais impactos 

sobre seus diversos ângulos, analisando suas magnitudes através de técnicas 

específicas, com o objetivo de interpretar, estabelecendo a importância de cada um 

dos potenciais impactos em relação aos fatores ambientais afetados e, avaliar, por 

meio da importância relativa de cada impacto quando comparado aos demais, 

propondo medidas mitigadoras, compensatórias e programas de monitoramento 

ambiental (DNIT, 2006). 

Segundo a legislação brasileira, considera-se impacto ambiental "qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que 

direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem estar da 

população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; e V – a qualidade dos recursos ambientais" 

(RESOLUÇÃO CONAMA 001, de 23.01.1986). 

O prognóstico objetiva estabelecer estimativas para a situação de resíduos para 

diferentes horizontes de tempo, procurando-se criar um cenário prospectivo, caso 

nenhuma medida venha a ser implementada na gestão dos resíduos sólidos.  

No prognóstico aqui realizado projetaram-se seis variáveis, são elas: a geração 

de resíduos sólidos urbanos (RSU)/comercial, de serviços de saúde (RSS), da 

limpeza urbana (bueiros, valas e capinas), da construção civil (RCC)/entulhos, 

industriais (RSI) e especiais (RSE)/perigosos. 
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O crescimento populacional, a forma de espacialização da população urbana e 

os hábitos de consumo que decorrem do crescimento econômico constituem os 

parâmetros fundamentais para a construção do cenário futuro. O crescimento 

populacional é a base para os estudos prognósticos, pois se relaciona com fatores 

como o ambiente urbano e o crescimento econômico.  

O modelo prognóstico adotado para os municípios baseou-se exclusivamente 

nos dados obtidos junto ao IBGE, população de 2000 e população de 2010. Para a 

avaliação da estimativa de evolução da população foi utilizado o método da taxa 

geométrica.  

Esta metodologia consiste na estimativa da população utilizando-se uma taxa de 

crescimento geométrico, sendo a mesma obtida para um período entre dois censos 

demográficos. A partir desta taxa é possível estimar o crescimento anual da 

população, aplicando a mesma para cada período. O IBGE aplica esta taxa para 

calcular as estimativas anuais de crescimento disponibilizadas ano a ano.  

A taxa de geração per capita dos resíduos sólidos domiciliares é dependente dos 

hábitos de consumo e estes de outros fatores, como a densidade urbana e a renda 

média. A quantidade de geração de resíduos sólidos foi calculada considerando 

estas variáveis e dados do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

apresentando dados de medições recentes que demonstram que fatores como 

mobilidade social, inclusão social e modificações de parâmetros de consumo têm 

influenciado tanto ou mais do que o crescimento populacional e a taxa de geração 

de resíduos.  

Com base nos dados do Censo 2010 do IBGE, que estima um 

crescimento populacional de 3,7 % ao ano e na produção diária que cada habitante 

produz de 0,521 Kg/habitante/dia, conforme levantamento realizado no tópico 

diagnóstico projeta-se a produção de Lixo Domiciliar para os próximos 20 anos 

conforme tabela a seguir:  

 

Evolução da produção de resíduos sólidos no município. 

Estimativa de entrada anual de resíduos - ano 01 à ano 10 - em toneladas 

ANO I II III IV V VI VII VII IX X 
População 
estimada 

14.689 15.232 15.795 16.379 16.985 17.613 18.265 18.941 19.642 20.368 

Geração de 
Resíduos Sólidos - 
Toneladas 

2.793 2.896 3.003 3.114 3.230 3.349 3.473 3.602 3.735 3.873 
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Estimativa de entrada anual de resíduos - ano 11 à ano 20 - em toneladas 

ANO XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 
População Urbana 21.122 21.904 22.714 23.554 24.426 25.330 26.267 27.238 28.247 29.292 

Geração de 
Resíduos Sólidos 
– Toneladas 

4.016 4.165 4.319 4.479 4.645 4.817 4.995 5.180 5.371 5.570 

 

Com base no diagnóstico e na projeção de geração de resíduos descrita na 

tabela acima, se faz, em cada cenário, a aplicação de estimativas de redução dos 

resíduos após a coleta seletiva, triagem, compostagem e aplicação da legislação 

municipal vigente, bem como a estruturação da cidade com infraestrutura adequada 

como calçadas, valas de drenagem dentre outras previstas em um saneamento 

básico adequado.   

A elaboração do Prognóstico Ambiental levou em consideração as condições 

ambientais locais, caso nada seja realizado, caso seja implantado um aterro 

sanitário municipal e caso seja optado por uma solução consorciada, conduzindo à 

proposição de medidas destinadas ao equacionamento dos potenciais impactos. 

Estes cenários foram selecionados por serem considerados os mais prováveis de 

ocorrer. A seguir elencamos os quatro cenários escolhidos: 

Cenário 1 – Continuidade da situação atual; 

Cenário 2 – Implantação da Coleta Seletiva Municipal, tratamento e destinação final 

adequada dos rejeitos e encerramento com consequente recuperação do espaço 

degradado do lixão;  

Cenário 3 – Constituição de Consórcio Intermunicipal de Triagem, tratamento e 

destinação final adequada de rejeitos com encerramento e consequente 

recuperação do espaço degradado do lixão; 

Cenário 4 – Adesão ao Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

Análise do Cenário 1 

Como descrito nesse documento, nos itens anteriores, a situação da disposição 

final de resíduos sólidos em Bonito, não é realizada de forma adequada, não 

havendo controle do que é disposto, de quem despeja o lixo e todo o lixo fica sem 

tratamento adequado a céu aberto. Todo o lixo arrecadado é queimado 

periodicamente quando seco, e o resíduo da saúde é enterrado sem nenhum 

tratamento anterior.  
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O município não possui coleta seletiva institucionalizada pela prefeitura, sendo 

que existe um catador no lixão realizando a separação de material reciclado para 

venda. Foram encontrados nas visitas realizadas, algumas crianças que 

esporadicamente vão ao lixão para coleta de garrafas pet. Boa parte dos resíduos 

destinados ao lixão provém de atividades de limpeza urbana que não seriam 

realizadas caso a cidade estivesse com infraestrutura urbana adequada como 

calçadas, valas de drenagem e ruas devidamente pavimentadas.  

 

Análise do Cenário 2 

Um segundo cenário analisado, temos a Implantação da Coleta Seletiva 

Municipal, tratamento e destinação final adequada dos rejeitos e encerramento com 

consequente recuperação do espaço degradado do lixão. 

No que se refere ao tratamento e destinação final adequada dos rejeitos, a 

busca de solução do problema através de ofertas mirabolantes não se mostra 

exitosa, pois muitas vezes as instalações ofertadas exigem grandes investimentos e 

envolvem complicações operacionais. 

A alternativa mais barata e simples para substituir os depósitos irregulares de 

resíduos são, definitivamente, os Aterros Sanitários. São instalações que não 

poluem, não exalam maus odores, comportam a demanda de rejeitos produzidas no 

município e que após o encerramento de suas operações de recebimento dos 

rejeitos, podem ser aproveitados para receber campos de esporte ou parques 

públicos. 

Previamente ao encaminhamento dos resíduos coletados ao seu destino final, 

vale salientar de que a institucionalização da coleta seletiva por parte da prefeitura, a 

adequação do arcabouço jurídico relacionado aos resíduos sólidos e o 

compartilhamento das responsabilidades entre a sociedade civil, empresários e setor 

público, serão peça fundamental para a redução da geração os resíduos, triagem do 

material reciclável ou reutilizável, compostagem do resíduo orgânico, de forma ao 

tratamento e destinação final dos rejeitos. 

No caso de Bonito, a disposição de resíduos vem ocorrendo de forma 

descontrolada e irregular, a céu aberto causando danos e prejuízos ao meio 

ambiente e as comunidades próximas ao espaço. O encerramento do lixão municipal 
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e de todos os outros lixões é obrigação prevista na Lei Federal 12.305/2010 e é 

obrigação legal a recuperação de todas as áreas degradadas.  

Com a coleta seletiva e a compostagem instituídas, a coleta do lixo domiciliar e 

comercial serão reduzidos para algo em torno de 60 % do total de lixo a ser 

destinado para o aterro sanitário. Quando a cidade estiver toda pavimentada e todas 

as ruas estiverem com um sistema de drenagem adequado e calçadas em todas as 

ruas, com uma gestão integrada dos resíduos sólidos implantado, os resíduos que 

hoje são encaminhados para o lixão serão reduzidos para algo em torno de apenas 

25% do total produzido.   

Independente da regionalização da destinação final dos resíduos sólidos que 

está em discussão no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, a prefeitura deve estar 

pronta para uma ação imediata na questão destes resíduos produzidos em seu 

território, de forma ao equacionamento dos problemas relacionados ao seu 

tratamento e destinação final.  

Faz-se necessário também à implantação de aterro de resíduos sólidos inertes, 

classificados como Classe II-B, para dar-se solução definitiva para o problema da 

destinação clandestina de entulhos no município, bem como a implantação de 

unidades de recebimento de entulho para o seu beneficiamento e reaproveitamento 

para fins sociais. Faz-se necessário, também, a implantação de um sistema da 

coleta seletiva, e a intensificação das políticas de educação ambiental. 

Entretanto a implantação de um aterro sanitário é política necessária e urgente 

para o município de Bonito, visto a complexidade e o tempo necessário para 

implantação de um empreendimento deste porte.  

 

Análise do Cenário 3 

Outro cenário importante a ser analisado é a possibilidade de uma solução 

consorciada com os municípios vizinhos para a Triagem, tratamento e destinação 

final adequada de rejeitos. Já existem tratativas para essa alternativa, junto a cidade 

de Capanema e demais cidades circunvizinhas, com a possibilidade de construção 

de uma Usina para tratamento destes resíduos. 

Esse seria o cenário ideal, pois cada município realizaria todos os 

procedimentos previstos no cenário anterior, direcionando para uma solução 

consorciada as demais etapas. Cada município teria sua coleta seletiva 
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institucionalizada, com cooperativa incentivada pelo poder público local reduzindo 

substancialmente o montante de resíduos a ser tratado e destinado ao aterro 

sanitário do consórcio. 

 

Análise do Cenário 4 

 Um quarto cenário, também importante, a ser analisado é a possibilidade de 

regionalização da gestão dos resíduos sólidos propostos pelo Governo de Estado 

em seu Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Segundo 

proposições acima, várias unidades de destinação final dos resíduos seriam 

construídas, ficando os municípios com a responsabilidade de coleta e segregação 

dos resíduos, ficando para cada ente consorciado o encerramento e consequente 

recuperação do espaço degradado do lixão municipal existente. Haveria a 

constituição de consórcios públicos maiores que o previsto no cenário 3.  

Esse cenário também é interessante, pois cada município realizaria todos os 

procedimentos previstos no cenário 2 e as centrais de triagem, sendo 

responsabilidade do consórcio apenas a destinação final dos rejeitos. Cada 

município teria sua coleta seletiva institucionalizada, com cooperativa incentivada 

pelo poder público local reduzindo substancialmente o montante de resíduos a ser 

tratado e destinado ao aterro sanitário do consórcio.  

 

9.1. Estudo de viabilidade de formação de Consórcio Público 

A constituição de um consórcio público nos parece de grande importância, 

pois problemas comuns aos municípios consorciados poderiam ser resolvidos em 

comum com despesas muito menores se resolvidos de forma individualizada. 

Entre as principais vantagens da formação de consórcios, podemos citar 

os ganhos crescentes de escala. Quanto maior a população atendida, menores são 

os custos de manutenção da estrutura que presta esses serviços, pois essa deixa de 

ser subutilizada, além da maior facilidade encontrada na captação de recursos. 

Uma vez que os consórcios representam sempre grupos de municípios, 

esses tendem a ser vistos como prioridades – em relação aos pedidos feitos por 

municípios isolados – pelas fontes de recursos. A própria Lei Federal 12.305/2010 

que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu como prioridade na 

obtenção de recursos, aqueles que optarem por soluções consorciadas. 
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O consórcio, nesse sentido, representa o equacionamento de problemas 

em escala regional, algo preferível, sobretudo no caso de problemas cujas 

consequências dificilmente se limitam a atingir apenas a um município.  

Outro ponto favorável é a ampliação de receitas, pois no caso de 

consórcios intermunicipais de gestão de resíduos sólidos, há possibilidade de 

obtenção de recursos a partir dos produtos resultantes da reciclagem e da 

compostagem, assim como do repasse de ICMS ecológico (Lei Estadual 13.803/00). 

 

10. Seleção da área para implantação do Aterro Sanitário 

Importante salientar que caso o município opte por soluções consorciadas 

após o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos instituído, novas 

avaliações deverão ser realizadas em novas áreas com alguns novos requisitos, 

devido a necessária centralização  entre os municípios envolvidos. No caso de 

Bonito, a área escolhida comportaria uma Central de Triagem com um campo de 

compostagem dos resíduos orgânicos. 

A constituição de um consórcio intermunicipal público nos parece de 

grande importância e de viabilidade econômica favorável em razão do rateamento 

de despesas que cada um teria individualmente se adotada solução com um aterro 

em cada município. 

Enquanto não definido a constituição do consórcio intermunicipal de 

resíduos sólidos, e em razão da obrigatoriedade de encerramento dos lixões até 

02/08/2014, o município optou por iniciar a avaliação de uma área para a solução 

municipal caso não seja constituído o necessário consórcio intermunicipal. 

A seleção da área para a construção do aterro sanitário é uma fase muito 

importante no processo de implantação. A escolha correta do local é um grande 

passo para o sucesso do empreendimento, pois diminui custos, evitando gastos 

desnecessários com infraestrutura, deslocamentos de veículos, impedimentos legais 

e oposição popular.  

São muitos os parâmetros a serem avaliados quando da escalação de 

áreas para aterros sanitários e, por isso mesmo, tal escolha é uma questão de risco. 

A forma de combinar os critérios, a consideração de todos ou apenas parte deles, a 

forma como uns podem compensar outros são aspectos que assumem grande 

importância nas decisões e que dependerão de cada caso particular, principalmente 
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no que tange a recursos financeiros, a legislação ambiental do município a ser 

implantado e aos dados disponíveis para análise.  No caso do município de Bonito a 

escolha da área do aterro sanitário recaiu sobre o espaço onde já existe o lixão da 

cidade, pois combinaria a recuperação da área com um novo padrão de tratamento 

do lixo produzido na cidade, sem mudança de espaço, porém aplicaremos os 

requisitos de análise para aprovação do espaço, abordando os seguintes passos: 

 

 Seleção preliminar da área disponível no município; 

 Estabelecimento do conjunto de critérios de seleção; 

 Definição de prioridades para atendimento aos critérios 

estabelecidos; 

 Análise crítica da área frente aos critérios estabelecidos e 

priorizados. 

 

A adoção dessa estratégia minimiza o número de medidas corretivas a 

serem implementadas adequando a área escolhida às exigências da ABNT, 

reduzindo ao máximo os gastos com o investimento inicial. 

A atribuição de pesos aos critérios é um modo de quantificar a relevância 

do mesmo dentro do conjunto de fatores a serem analisados. Entretanto, não existe 

um método consensual mais adequado para essa valoração.  

Utilizaremos como orientação na escolha da melhor área, a metodologia 

descrita no “Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (SEDU/IBAM, 

2001)”, com um critério de pontuação abrangendo tanto questões técnicas como 

econômicas, sociais e políticas em conjunto com um peso definido para cada item 

de acordo com sua importância.  

A matriz aqui escolhida deve ser vista como uma ferramenta orientadora 

da seleção, mas não como indicadora de uma solução inquestionável. Caso a área 

analisada, esteja inviabilizada por questões que impossibilitem sua aquisição pelo 

poder público, novas áreas deverão ser escolhidas e aplicadas a mesma 

metodologia aqui sugerida. 

Optou-se pela avaliação do espaço onde existe o lixão para uma analise 

de sua conformidade com as normas técnicas da ABNT. 
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Os critérios técnicos são impostos pela norma da ABNT NBR 10.157/1987 

e pela legislação federal e estadual. Esses condicionantes abordam desde questões 

ambientais, como o limite de distância de corpos hídricos e a profundidade do lençol 

freático, até aspectos relativos ao uso e à ocupação do solo, como o limite da 

distância de centros urbanos, a distância de aeroportos etc. Os critérios econômico-

financeiros dizem respeito aos custos relacionados à aquisição do terreno, à 

distância do centro atendido, à manutenção do sistema de drenagem e ao 

investimento em construção. Os critérios político-social abordam a aceitação da 

população à construção do aterro, o acesso à área através de vias com baixa 

densidade e a distância dos núcleos urbanos de baixa renda. 

   

10.1 – Descrição dos critérios 

10.1.1 – Critério Técnico: 

A seleção de uma área para implantação de aterro sanitário destinado 

aos resíduos sólidos domiciliares deve atender, no mínimo, aos critérios técnicos 

impostos pelas normas da ABNT (NBR 10.157) e pela legislação federal, estadual e 

municipal (quando houver). Neste estudo optou-se pelos critérios relativos às 

normas da ABNT, listados na Tabela a seguir: 

 

Tabela .... - Critérios técnicos segundo a ABNT / NBR 10.157 
Critérios Observação 
Uso do solo As áreas têm que se localizar numa região onde o uso do solo seja 

rural (agrícola) ou industrial e fora de qualquer Unidade de 
Conservação Ambiental. 

Proximidades a 
cursos d'água 
relevante 
 

As áreas não podem se situar a menos de 200 metros de corpos 
d'água relevantes, tais como, rios, lagos, lagoas e oceano. Também 
não poderão estar a menos de 50 metros de qualquer corpo d'água, 
inclusive valas de drenagem que pertençam ao sistema de drenagem 
municipal ou estadual 

Proximidades a 
núcleos residências 
urbanos 

As áreas não devem se situar a menos de mil metros de núcleos 
residenciais urbanos que abriguem 200 ou mais habitantes. 

Proximidade a 
aeroportos 

As áreas não podem se situar próximas a aeroportos ou aeródromos 
e devem respeitar a legislação em vigor. 

Distância do lençol 
freático 

As distâncias mínimas recomendadas pelas normas federais e 
estaduais são as seguintes: 
* Para aterros com impermeabilização inferior através de manta 
plástica sintética, a distância do lençol freático à manta não poderá 
ser inferior a 1,5 metro; 
* Para aterros com impermeabilização inferior através de camada de 
argila, a distância do lençol freático à camada impermeabilizante não 
poderá ser inferior a 2,5 metros e a camada impermeabilizante 
deverá ter um coeficiente de permeabilidade menor que 10-6 cm/s. 
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Vida útil mínima É desejável que as novas áreas de aterro sanitário tenham, no 
mínimo, cinco anos de vida útil. 

Permeabilidade do 
solo natural. 

É desejável que o solo do terreno selecionado tenha certa 
impermeabilidade natural, com vistas a reduzir as possibilidades de 
contaminação do aqüífero. As áreas selecionadas devem ter 
características argilosas e jamais deverão ser arenosas. 

Extensão da bacia de 
drenagem 

A bacia de drenagem das águas pluviais deve ser pequena, de modo 
a evitar o ingresso de grandes volumes de água de chuva na área do 
aterro. 

Facilidade de acesso 
de veículos pesados 

O acesso ao terreno deve ter pavimentação de boa qualidade, sem 
rampas íngremes e sem curvas acentuadas, de forma a minimizar o 
desgaste dos veículos coletores e permitir seu livre acesso ao local 
de vazamento mesmo na época de chuvas muito intensas. 

Disponibilidade de 
material de cobertura 

Preferencialmente, o terreno deve possuir ou se situar próximo a 
jazidas de material de cobertura, de modo a assegurar a permanente 
cobertura do lixo a baixo custo. 

Fonte: ABNT – 1997. 

 

10.1.2 - Critério Econômico-Financeiro: 

Dentro dos aspectos econômicos deve-se levar em consideração a distância 

entre o aterro e o local da coleta, o custo para aquisição do terreno, que pode ser 

preferencialmente da prefeitura. Os itens deste critério a serem observados, foram 

extraídos do Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Governo 

Federal. 

 

Tabela ......... – Critério Econômico - financeiro 

Critérios Observações 
Distância ao centro de 
coleta 

É desejável que o percurso de ida (ou de volta) que os veículos de 
coleta fazem até o aterro, através das ruas e estradas existentes, 
seja o menor possível, com vistas a reduzir o seu desgaste e o custo 
de transporte do lixo. 

Custo de aquisição do 
terreno 

Se o terreno não for de propriedade da prefeitura, deverá estar, 
preferencialmente, em área rural, uma vez que o seu custo de 
aquisição será menor do que o de terrenos situados em áreas 
industriais. 

Custo de investimento 
em construção e 
infraestrutura 

É importante que a área escolhida disponha de infraestrutura 
completa, reduzindo os gastos de investimento em abastecimento de 
água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem de águas pluviais, 
distribuição de energia elétrica e telefonia.  

Custo com a 
manutenção do 
sistema de drenagem 

A área escolhida deve ter um relevo suave, de modo a minimizar a 
erosão do solo e reduzir os gastos com a limpeza e manutenção dos 
componentes do sistema de drenagem. 

Fonte: Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – SEDU/IBAM, 2001.  

 

10.1.3 – Critério Político-social: 

Neste item é importante considerar a distância de núcleos urbanos de baixa 

renda, em razão de que os aterros sanitários atraem pessoas desempregadas, que 

encontram na catação uma alternativa de sobrevivência, sujeitando-se a condições 
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insalubres de trabalho. Os itens deste critério a serem observados, foram extraídos 

do Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Governo Federal. 

 
Tabela ..... – Critérios político-social 
Critérios Observação 
Distância de núcleos 
urbanos de baixa renda 

Aterros são locais que atraem pessoas desempregadas, de 
baixa renda ou sem qualificação profissional, que buscam a 
catação do lixo como forma de sobrevivência e que passam a 
viver desse tipo de trabalho em condições insalubres, gerando, 
para a prefeitura, uma série de responsabilidades sociais e 
políticas. Por isso, caso a nova área se localize próxima a 
núcleos urbanos de baixa renda, deverão ser criados 
mecanismos alternativos de geração de emprego e/ou renda que 
minimizem as pressões sobre a administração do aterro em 
busca da oportunidade de catação. Entre tais mecanismos 
poderão estar iniciativas de incentivo à formação de 
cooperativas de catadores, que podem trabalhar em instalações 
de reciclagem dentro do próprio aterro ou mesmo nas ruas da 
cidade, de forma organizada, fiscalizada e incentivada pela 
prefeitura. 

Acesso á área através de 
vias com baixa densidade 
de ocupação  

O tráfego de veículos transportando lixo é um transtorno para os 
moradores das ruas por onde estes veículos passam, sendo 
desejável que o acesso à área do aterro passe por locais de 
baixa densidade demográfica. 

Inexistência de problemas 
com a comunidade local 

É desejável que, nas proximidades da área selecionada, não 
tenha havido nenhum tipo de problema da prefeitura com a 
comunidade local, com organizações não governamentais 
(ONG’S) e com a mídia, pois esta indisposição com o poder 
público irá gerar reações negativas à instalação do aterro.  

Fonte: Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – SEDU/IBAM, 2001. 

 

10.2 – Validação da área: 

A validação do local selecionado para se implantar um aterro sanitário 

deve atender o maior número de critérios, dando-se ênfase aos critérios de maior 

prioridade-pontuação.  

Uma idéia de pontuação recomendada pelo “Manual de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos”, juntamente com os valores de peso para cada item, 

estão listados nas Tabelas a seguir, o que facilita a análise e validação da área 

selecionada para receber o aterro sanitário.  

Tabela ........ - Critérios Prioridade Pontuação 
Critérios Prioridade Pontuação 
Atendimento a legislação ambiental em vigor 1 10 

Atendimento aos condicionantes político-sociais 2 6 

Atendimento aos principais condicionantes econômicos 3 4 

Atendimento aos principais condicionantes técnicos 4 3 

Atendimento aos  demais condicionantes econômicos 5 2 

Atendimento aos demais condicionantes técnicos 6 1 
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Fonte: Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – SEDU/IBAM, 2001. 

 

Tabela ..... – Tipo de atendimento - Peso dos critérios 
Critérios Observação 
T – Atende totalmente 100 % da pontuação atribuída 

P – Parcial ou em obras 50% da pontuação atribuída 

NA – Não atende 0% da pontuação atribuída. 
Fonte: Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – SEDU/IBAM, 2001. 

Estabelecido critérios, prioridades, pesos e pontuação, aplica-se a análise 

técnica do espaço.  

Tabela ..... – Características das áreas. 

Critérios Prioridade 
Atendimento 

Percentual de 
atendimento 

Pontuação 

Área atual lixão 
Proximidade a cursos 
d’água. 

1 T 100 10 

Proximidade à núcleos 
residenciais 

1 T 100 10 

Proximidades a aeroportos 1 T 100 10 

Distância do lençol freático. 1 Prejudicado* Prejudicado* Prejudicado* 

Distância de núcleos de 
baixa renda 

2 T 100 6 

Vias de acesso com baixa 
ocupação 

2 T 100 6 

Problemas com a 
comunidade local 

2 T 100 6 

Aquisição do terreno 3 T 100 4 

Investimento em 
infraestrutura 

3 NA 0 0 

Vida útil mínima 4 T 100 3 

Uso do solo 4 T 100 3 

Permeabilidade do solo 
natural 

4 T 100 3 

Extensão da bacia de 
drenagem 

4 T 100 3 

Acesso a veículos pesados 4 T 100 3 

Material de cobertura 4 T 100 3 

Manutenção do sistema de 
drenagem 

5 T 100 2 

Distância ao centro de 
coleta 

6 T 100 1 

PONTUAÇÃO TOTAL 73 

Nota: T – atende integralmente;  P – atende parcialmente;  N – não atende. 
* Não foram realizados na área, testes de sondagens.   
Fonte: Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – SEDU/IBAM, 2001 

 

A partir das análises dos dados mostrados na tabela acima, vê-se, 

portanto, que a área analisada está perfeitamente adequada, pois de um total de 86 

pontos possíveis, este espaço obteve 73 pontos, ou seja, atendeu quase 85% dos 

requisitos necessários. Se desprezarmos o critério de distancia do lençol freático por 
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falta dos testes de sondagens, obteremos quase 96% de atendimentos destes 

requisitos, o que valida a área avaliada. 

Lembramos que a avaliação realização foi no aspecto visual e antes da 

aquisição do terreno, a prefeitura deve proceder imediatamente o seu levantamento 

topográfico e hidro geológico, realizando, ainda, pelo menos quatro furos de 

sondagens, com o objetivo de se conhecer as características geológicas e 

geotécnicas do terreno natural. 

 

11. Estimativa da produção de Resíduos Sólidos nos próximos 20 anos 

De acordo com as estatísticas do IBGE, em 2010 o município possuía 

13.630 habitantes, sendo 3.827 na área urbana e 9.803 na área rural. Utilizando-se 

a taxa de crescimento de 3,7% a cada ano, conforme dados do mesmo censo do 

IBGE-Censos e estimativas, teríamos uma população estimada de 14.689 habitantes 

em 2013. Para a Gestão dos Resíduos Sólidos de forma eficaz, é necessário prever-

se a geração de resíduos sólidos nos próximos anos. Como cada pessoa, conforme 

gravimetria realizada, produz em média 0,521 Kg diários de lixo doméstico, estima-

se que nos próximos 20 (vinte) anos, a quantidade de resíduos que serão gerados é 

de aproximadamente 100 mil toneladas. Assim, a não implantação de um local para 

destinação final de resíduos sólidos poderá acarretar no comprometimento do bem 

estar da população local. 

A implantação da coleta seletiva, proposto neste documento, é ferramenta 

fundamental para redução do montante a ser destinado ao Aterro Sanitário, bem 

como a intensificação das campanhas de educação ambiental. 

O ingresso de empresas no município também poderá contribuir para o 

aumento na geração de resíduos. Para tanto, deverão ser implantados 

procedimentos para esses geradores, de forma que estes, não comprometam a 

política de redução de resíduos do município. 

  

 

12. Programas, diretrizes, estratégias e metas 

12.1. Resíduos sólidos urbano e rural 

12.1.1. Redução da geração de resíduos sólidos. 

Diretriz: Reduzir de forma progressiva a taxa media de 0,521 Kg/habitante/dia. 
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Tabela 01- Tabela progressiva de redução na geração anual de resíduos – Em percentual 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 
19 

Ano 20 

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

 

Estratégias: 

 Atribuir responsabilidades aos atores da cadeia de ciclo de vida dos produtos 

consumidos no município pelo gerenciamento adequado dos resíduos 

gerados em seu território, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Alinhar o município à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 

12.305/2010) e ao Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos; 

 Estimular os setores da construção civil e infraestrutura a adotar práticas que 

minimizem a geração de resíduos desde a etapa de projeto até a construção, 

bem como incentivando o uso de produtos reciclados a partir do 

processamento de resíduos da construção civil;  

 Promover o consumo sustentável voltado para a cultura de não desperdício, 

reaproveitamento de materiais e reciclagem; 

 Desenvolver instrumentos (guias, manuais, campanhas e outros) que 

sensibilizem os cidadãos para as mudanças de comportamento; 

 Incentivar a reciclagem no município, promovendo a responsabilidade 

compartilhada dos geradores de resíduos e da logística reversa;  

 Incentivar a indústria da reciclagem com inclusão social (inserção dos 

catadores) não só na formação e fortalecimento de cooperativas como 

também na viabilização do escoamento economicamente viável dos materiais 

coletados por estes trabalhadores; 

 Sensibilizar o setor varejista para práticas de sustentabilidade nas suas 

operações e o seu papel na promoção do consumo sustentável; 

 Incentivar o setor varejista a incluir práticas de conservação e aumento da 

vida útil dos produtos perecíveis comercializados em seu estabelecimento; 
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Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Sensibilizar através de um programa de 
educação continuada para o consumo 

sustentável 

2014 2018 2023 2028 2032 

50 100 - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Efetuar a adequação jurídica do conjunto de 
diplomas legais municipais relacionados ao 

tema 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Sem custos com o apoio do COIMP 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Exigir das instituições públicas municipais, 
estaduais e federais o seu Plano de 

Gerenciamento de seus resíduos sólidos. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Sem custos – Responsabilidade da 
SEMMA 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Vincular a apresentação do plano de 
gerenciamento de resíduos ao licenciamento 
de todos os estabelecimentos comerciais e 
industriais existentes ou que venham a se 

instalar no município. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Sem custos – Ajuste na Legislação 
municipal. 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Estabelecer incentivos fiscais para instalação 
de empreendimentos de processamento de 
material reciclado e implantação de práticas 
de redução na geração de resíduos sólidos. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

 

Fontes de Recursos: 

 Parcerias estratégicas com entidades educacionais no sentido de desenvolver 

o conteúdo didático a ser ministrado nas campanhas; 

 Patrocínios juntos aos fabricantes dos produtos consumidos no Município; 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE) e linhas de financiamento em 

condições diferenciadas; 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do estado. 
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12.1.2. Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos urbano e rural. 

Diretriz 1: Eliminação de lixões e aterros controlados até 2014 e Disposição Final 

Ambientalmente Adequada de Rejeitos.  

 

Estratégias: 

 Desenvolver ações em Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos para o 

tratamento adequado dos resíduos sólidos produzidos nos municípios 

integrantes do consórcio; (Sendo inviável a participação em consócio 

intermunicipal, deve-se implantar sistema próprio adequado para tratamento e 

disposição final dos rejeitos priorizando os sistemas de triagem e 

compostagem de resíduos sólidos urbanos e rural que reduzam o uso do solo 

para disposição definitiva dos rejeitos); 

 Implantar programa de formação de mão de obra para operação do sistema, 

capacitação técnica e gerencial dos agentes públicos envolvidos com o tema; 

 Orientar as comunidades mais distantes onde está impossibilitado o 

recolhimento dos resíduos domésticos, técnicas de tratamento e destinação 

final de resíduos, como o uso de valas abertas dentro das técnicas da 

Resolução NBR 15.849/2010 da ABNT. 

 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Caso inviável participação em consorcio público, construção 
de Aterro Sanitário de Pequeno Porte para disposição final 

adequada dos rejeitos. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 4.000.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Formação de mão de obra suficiente para operação e 
gerenciamento de sistemas de tratamento e disposição de 

resíduos sólidos e rejeitos no município 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Aquisição de uma retroescavadeira hidráulica para abertura 
das valas, uma pá mecânica e uma caçamba basculante 
para transporte do material de cobertura das valas e um 
carro pipa para abastecimento d'agua, para redução da 

poeira nas vias internas etc.... 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 1.500.000,00 
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Fontes de Recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE) e linhas de financiamento em 

condições diferenciadas; 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do estado; 

 Buscar aporte de recursos dos empreendedores privados que estão se 

instalando na região para instalação da infraestrutura de tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos tendo em vista o crescimento 

populacional (e consequente aumento no volume de resíduos gerados). 

 

Diretriz 02: Recuperação de lixões – queima pontual de gases, coleta de chorume, 

drenagem pluvial, compactação da massa e cobertura vegetal.  

 

Estratégias: 

 Avaliar os danos ambientais causados pelo lixão e demais áreas afetadas; 

 Criar projetos para o encerramento e recuperação de cada área com a 

respectiva necessidade de investimentos; 

 Estabelecer programa de monitoramento do processo de recuperação do 

lixão e monitoramento para impedir lixões clandestinos. 

 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Criar projetos para o encerramento e recuperação 
adequada de cada área prevendo a minimização dos 
impactos ambientais e respectivas necessidades de 

investimentos; 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 150.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Avaliação, Recuperação ambiental e devolução a 
população das áreas degradadas dos lixões; 

2014 2018 2023 2028 2032 

30 70 100 - - 

Custo Total Estimado R$- 1.000.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Estabelecer programa de monitoramento do processo 
de recuperação do lixão e monitoramento para impedir 

lixões clandestinos. 

2014 2018 2023 2028 2032 

70 100 - - - 
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Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

 

Fontes de Recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE) e linhas de financiamento em 

condições diferenciadas; 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do estado; 

 Buscar aporte de recursos dos empreendedores privados que estão se 

instalando na região para instalação da infraestrutura de tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos tendo em vista o crescimento 

populacional (e consequente aumento no volume de resíduos gerados). 

  

12.1.3. Redução dos resíduos sólidos SECOS e inclusão de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis 

Diretriz 1: Redução de 80% dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterros 

sanitários, com base na caracterização realizada neste plano. 

 

Estratégias: 

 Implantar um programa de coleta seletiva municipal, como política pública; 

 Instalar pontos de entrega voluntária (PEV) de depósito dos materiais 

recicláveis em locais estratégicos (praças, mercados, igrejas, escolas, etc.) 

com a programação de coleta e encaminhamento destes materiais para as 

organizações de catadores; 

 Instalar infraestrutura necessária (galpão, balança, esteiras, prensas, 

triturador, etc.) para a operação de triagem de materiais passíveis de 

reciclagem e sua reinserção na cadeia produtiva; 

 Considerar nas aquisições públicas, produtos que tenham na sua composição 

materiais reciclados; 

 Criar incentivos fiscais que promovam o comprometimento das empresas 

instaladas no município para a implantação de práticas de redução na 

geração de resíduos sólidos; 
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 Incentivar a instalação de pequenas indústrias de reciclagem de materiais no 

município visando melhorar os resultados financeiros auferidos pela cadeia de 

reciclagem; 

 Promover condições dignas de trabalho e acesso à renda (infraestrutura, 

segurança no trabalho) aos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis; 

 Promover a inserção produtiva dos coletores – empreendedores 

(beneficiamento dos materiais para comercialização); 

 Realizar ações de educação ambiental voltadas à temática da coleta seletiva 

e da atuação dos catadores junto à população, que fortaleça a imagem do 

catador e a valorização de seu trabalho na comunidade. 

 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Implantar um programa de coleta seletiva municipal. 
2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 150.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Implantar programa de entrega voluntária de 
materiais recicláveis em toda área urbana. 

2014 2018 2023 2028 2032 

30 100 - - - 

Custo Total Estimado R$- 200.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Estabelecer convênios com os fabricantes de 
material reciclável para custeio da operação de 

coleta e reciclagem de resíduos. 

2014 2018 2023 2028 2032 

30 100 - - - 

Custo Total Estimado Não está previstos custos 
financeiros. Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Construção da Central de Triagem. 
2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 500.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Aquisição de: uma Prensa-Enfardadeira 
Hidráulica; uma Esteira de Catação; um carrinho 
basculante para a movimentação de materiais já 

separados; um triturador para os vidros; uma 
prensa vertical; uma prensa horizontal; uma 

empilhadeira; um caminhão com carroceria; uma   
balança com capacidade mínima de 1 tonelada, 

que serão utilizadas na triagem dos resíduos 
sólidos não coletados pela coleta seletiva. 

 
 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 400.000,00 

 



  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO – PA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA 

Rua: Charles Assad s/n Bonito –Pará CEP: 68.645.000 

Fontes de Recursos: 

 Convênios com fabricantes dos produtos comercializados no município com 

responsabilidade legal pela implantação da logística reversa; 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE) e linhas de financiamento em 

condições diferenciadas; 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do estado; 

 

Diretriz 2: Organização dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em 

cooperativas ou associação.  

 

Estratégias: 

 Incentivar a organização de pessoas de baixa renda em cooperativa de 

materiais recicláveis; 

 Implantar programa de capacitação técnica e administrativa dos cooperados 

das organizações de catadores; 

 Promover ações de resgate de cidadania dos membros da cooperativa e 

associações no sentido de viabilizar a eliminação do uso de mão de obra 

infantil na coleta de resíduos recicláveis;  

 Garantir condições de trabalho dignas aos catadores de materiais recicláveis 

e reutilizáveis, com EPI e equipamentos de coleta de fácil condução; 

 Elaborar mapeamento das indústrias de reciclagem instaladas na região que 

possam absorver os produtos gerados; 

 Promover a capacitação das organizações de catadores para o 

desenvolvimento de outras atividades de geração de renda, tais como, a 

compostagem e comercialização da fração orgânica do lixo, produção de 

mudas e manutenção de áreas verdes, etc. 

 Capacitar os cooperados das organizações de catadores na 

operacionalização do sistema de tratamento e disposição de resíduos sólidos 

prevendo futuras contratações pela prefeitura, para a coleta, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos. 
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 Orientar para o fortalecimento organizacional dos grupos e o trabalho em 

rede; 

 Acesso dos catadores aos programas sociais do Município, Estado e da 

União. 

 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Organizar os catadores do ponto de vista jurídico, 
institucional e econômico. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Priorizar a contratação da organização de 
catadores para a prestação dos serviços de 

coleta, tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos, quando necessário. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - 
- 
 
 

- 

Custo Total Estimado Custos não previstos 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Promover a inclusão social e a capacitação dos 
membros da cooperativa de catadores. 

2014 2018 2023 2028 2032 

50 100 - - - 

Custo Total Estimado R$- 150.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Garantir EPI a todos os catadores de resíduos e 
coletores da prefeitura, e equipamentos de 

coleta, estruturando a cooperativa através de 
convênios com a prefeitura. 

2014 2018 2023 2028 2032 

50 100 - - - 

Custo Total Estimado R$- 400.000,00 

 

Fontes de Recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE) nos programas de inclusão social, 

redução de pobreza, etc. visando para elaboração de diagnóstico social e 

adoção das medidas necessárias para o atingimento destas metas; 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do estado; 

 Buscar aporte de recursos dos empreendedores privados que estão se 
instalando na região. 
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12.1.4. Redução dos resíduos sólidos ÚMIDOS. 

Diretriz: Implantar sistemas de tratamento de parcela orgânica dos Resíduos 

Sólidos Urbanos e Rurais que permita seu reaproveitamento. 

Estratégias: 

 Formalizar parceria com o setor público, privado e ONG com o mínimo de 

30% da produção do composto orgânico para o município ou implementar por 

conta própria um sistema de compostagem da fração orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos e rurais e dos resíduos de manutenção de áreas verdes; 

 Estabelecer parceria com os órgãos de pesquisa e entidades de ensino para 

elaboração de manual de recomendação agronômica para utilização, na 

agricultura da região, do composto orgânico obtido na compostagem;  

 Implantar sistema de monitoramento da qualidade agronômica e da 

segurança sanitária do composto obtido; 

 Organizar oficinas de esclarecimento aos agricultores da região dos 

benefícios e restrições da utilização do composto; 

 Implantar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais 

provenientes de capinação e poda de arvores; 

 Realizar parceria com os órgãos de pesquisa e entidades de ensino para 

buscar soluções através do sistema de Biodigestor ou usina para 

aproveitamento da parcela orgânica não utilizada na compostagem e geração 

de energia para o complexo de triagem. 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Implantar sistema de compostagem de resíduos 
orgânicos, com pátio, peneira, triturador e barracão. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 300.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Beneficiar o composto orgânico obtido, após a 
maturação, para utilização na agricultura e 

manutenção de áreas verdes. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$-  100.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Redução do percentual de resíduos úmidos na 
composição dos rejeitos, para o patamar máximo de 
30% do total dos rejeitos, através da segregação por 

compostagem ou biodigestor. 

2014 2018 2023 2028 2032 

50 100 - - - 
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Custo Total Estimado R$- 500.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Construção de sistema de Biodigestor de baixo custo 
dentro do complexo onde será construída a central 
de triagem e respectiva infraestrutura para geração 
de energia elétrica para o Centro de tratamento dos 
Resíduos Sólidos, em parceria com a EMBRAPA ou 

UFRA. 

2014 2018 2023 2028 2032 

- 100 - - - 

Custo Total Estimado R$- 1.000.000,00 

 

Fontes de Recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE) na implantação de sistema de 

compostagem dos resíduos; 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do Estado; 

 Buscar linhas de fomento à pesquisa e desenvolvimento para estabelecer 

convênios com universidades e instituições de pesquisa. 

 

12.1.5. Fortalecimento do sistema de gestão dos resíduos sólidos. 

Diretriz 1: Fortalecer a gestão dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos urbanos e rurais, por meio do aparelhamento com equipamentos 

de coleta adequados e capacitação dos servidores. 

 

Estratégias: 

 Aquisição de dois caminhões compactadores de lixo para coleta do lixo 

doméstico; 

 Aquisição de um caminhão coletor de contêineres; 

 Aquisição e distribuição de contêineres para coleta de entulhos, quando 

demandados e em pontos selecionados; 

 Promover a capacitação dos servidores envolvidos em todas as etapas do 

serviço de limpeza pública, triagem dos resíduos sólidos e coleta/destinação 

dos rejeitos. 

 

 

Metas 
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Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Aquisição de dois caminhões compactadores de 
lixo para coleta do lixo doméstico 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 700.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Aquisição de um caminhão coletor de contêineres 
2014 2018 2023 2028 2032 

- 100 - - - 

Custo Total Estimado R$- 400.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Aquisição e distribuição em pontos selecionados 
de 06 contêineres para coleta de entulhos 

2014 2018 2023 2028 2032 

50 100 - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Capacitação dos servidores 
2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

 

Fontes de recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE); 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do Estado; 

 Orçamento municipal. 

 

Diretriz 2: Padronizar os procedimentos de coleta do lixo e execução dos serviços 

de limpeza urbana e uniformizar a equipe do serviço de limpeza urbana e coleta do 

lixo. 

 

Estratégias: 

 Uniformizar a equipe de limpeza urbana, de forma ao reconhecimento da 

população desta equipe; 

 Aquisição de equipamentos de proteção individual para equipe de coleta do 

lixo.   

 Planejamento e divulgação à população do itinerário e dos dias de coleta do 

lixo; 
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 Mobilização e sensibilização da população para o correto acondicionamento 

do lixo doméstico e separação dos resíduos reutilizável, reciclável e orgânico 

dos demais resíduos; 

 Fazer cumprir o PMGIRS no quesito execução dos serviços de limpeza e 

coleta do lixo, naquilo que não colidir com as normas da ABNT, Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e legislação vigente. 

 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Uniformizar a equipe de limpeza e de coleta do 
lixo. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 30.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Aquisição de EPI para equipe de limpeza e de 
coleta do lixo. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 30.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Realizar o mapeamento do serviço de coleta do 
lixo planejando o itinerário dos carros coletores, 

dando publicidade das rotas de coleta. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 30.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Promover a educação ambiental para mobilização 
e sensibilização. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Cumprir as recomendações do PMGIRS, no 
quesito execução dos serviços de limpeza e coleta 
do lixo, naquilo que não colidir com as normas da 

ABNT e legislação vigentes. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

 

Fontes de recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE); 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do Estado; 

 Orçamento municipal. 
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12.2. Resíduos de serviço de saúde (RSS) 

Diretriz: Fortalecer a gestão dos resíduos de serviços de saúde nos 

estabelecimentos públicos e privados. 

 

Estratégias: 

 Divulgar manuais visando à compatibilização entre as diretrizes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

resoluções CONAMA nº 358/2005 e ANVISA nº 306/2004, no que se refere às 

exigências de elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde-PGRSS e promover capacitação dos profissionais de 

saúde e de meio ambiente; 

 Fazer cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuindo 

responsabilidades aos geradores dos resíduos de saúde pelo gerenciamento 

adequado desses resíduos; 

 Elaborar planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde para 

todos os estabelecimentos municipais geradores deste tipo de resíduos. Exigir 

o mesmo plano, dos estabelecimentos privados e dos órgãos públicos 

Estaduais e Federais de Saúde; 

 Realizar a adequação dos abrigos de armazenamento temporário de RSS nos 

estabelecimentos públicos de saúde do município e exigir nos 

estabelecimentos privados, o mesmo abrigo. Caso inexistente, exigir a sua 

implantação; 

 Implantar sistema de tratamento de resíduos de saúde com capacidade 

suficiente para tratar os resíduos gerados em todas as instituições públicas ou 

privadas localizadas no município; 

 Estabelecer cobrança pelo serviço de tratamento de resíduos de serviços de 

saúde; 

 Realizar a segregação dos RSS na fonte geradora, conforme legislação 

vigente; 

 Realizar treinamento constante dos funcionários dos estabelecimentos 

públicos de saúde geradores de RSS; 
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 Realizar a coleta, tratamento e a destinação final correta dos RSS de acordo 

com as normas vigentes, podendo terceirizar este serviço. 

 Construção de um Incinerador no espaço destinado a Central de Triagem, 

para incineração dos resíduos dos serviços de saúde das unidades públicas 

municipais antes de sua disposição final; 

 Construção de uma célula no aterro sanitário para disposição dos resíduos do 

serviço de saúde após sua incineração. 

 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Tratamento implementado para resíduos perigosos 
e/ou resíduos que necessitem de tratamento conforme 
indicado pelas RDC ANVISA nº 306/2004 e CONAMA 

nº 358/2005. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Custos por conta do gerador 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Elaboração e implantação de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, de 
acordo com a RDC ANVISA nº 306/2004 e CONAMA 

nº 358/2005 em todas as instituições públicas ou 
privadas geradoras deste tipo de resíduo. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Custos por conta do gerador 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Estabelecimento da cobrança pelo serviço de 
tratamento destes resíduos 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Custos por conta do gerador 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Construção de Incinerador para tratamento dos 
resíduos da saúde das unidades públicas de saúde. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 300.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Construção de célula no aterro sanitário para 
disposição final dos resíduos do serviço de saúde após 

sua incineração. 

2014 2018 2023 2028 2032 

- 100 - - - 

Custo Total Estimado R$- 1.000.000,00 

 

Fontes de Recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE) para implantação de sistema 

municipal de tratamento de resíduos de serviços de saúde; 
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 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do Estado. 

 

12.3. Resíduos sólidos industriais (RSI) 

Diretriz: Promover o manejo adequado dos resíduos incentivando a política de 

redução, reciclagem e reaproveitamento dos resíduos industriais. 

 

Estratégias: 

 Fazer cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuindo 

responsabilidades aos geradores dos resíduos sólidos da indústria pelo 

gerenciamento adequado desses resíduos, estabelecendo sanções, 

especialmente aplicáveis ao descarte de resíduos industriais misturados com 

o lixo doméstico; 

 Estimular as empresas geradoras de resíduos sólidos (perigosos e não 

perigosos) a elaborarem o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), conforme estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, até 

dezembro de 2014. 

 Desenvolver mecanismo de triagem e separação de resíduos industriais que 

eventualmente sejam descartados junto com os resíduos urbanos para 

devolução ao gerador; 

 Estimular a iniciativa privada a instalar um terminal de transbordo de resíduos 

classe I (perigosos) e classe II (inertes e não inertes), para que 

posteriormente esses resíduos possam ser dispostos em um aterro industrial; 

 Aplicação das sanções previstas nas legislações vigentes. 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Industriais para todas as atividades 
industriais existentes no município. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Custos por conta do gerador 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Adequação das normas jurídicas 
estabelecendo sanções para o descarte 
de resíduos industriais misturados aos 

resíduos urbanos. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Sem custos previstos 



  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO – PA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA 

Rua: Charles Assad s/n Bonito –Pará CEP: 68.645.000 

 

Fontes de Recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE); 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do Estado; 

 Orçamento Municipal. 

 

12.4. Resíduos da construção civil (RCC) 

Diretriz: Priorizar a não geração de resíduos e proibir disposição final em locais 

inadequados. 

 

Estratégias: 

 Fazer cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuindo 

responsabilidades aos geradores dos resíduos sólidos da construção civil, 

pelo gerenciamento adequado desses resíduos, estabelecendo sanções pelo 

descarte em locais inadequados e fora das recomendações da legislação 

existente; 

 Implantar PEV para depósito temporário de RCC; 

 Desenvolver ação educativa informando aos munícipes a correta destinação a 

ser dada ao RCC; 

 Reforçar a fiscalização por meio de uma rede de monitoramento permanente, 

visando coibir o estabelecimento de áreas de “bota-fora”; 

 Elaborar e manter atualizado inventário por tipo de obras, especificidade, 

localização e dados de geração de RCC; 

 Implantar aterro Classe A e sistema itinerante de processamento e reciclagem 

de RCC; 

 Implantar a cobrança pelo serviço de coleta, processamento, reciclagem e 

destinação final de RCC; 

 Vincular a liberação de licença de construção de novos empreendimentos de 

médio a grande porte, à entrega de plano de gerenciamento de RCC; 
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 Estimular a reutilização e a reciclagem de RCC nas obras, empreendimentos 

e compras financiadas com recursos públicos. 

 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Implantação de PEV de RCC em pontos estratégicos do 
município. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 30.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Elaboração de Inventário de obra e geração de RCC no 
município. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Implantação de Aterro Classe A (reservação de material 
para usos futuros) e sistema itinerante de 

processamento e reciclagem de RCC até 2014. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 1.200.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Implantação da cobrança pela coleta, processamento, 
reciclagem e destinação final de RCC. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 50.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Reutilização e Reciclagem em 100% do município 
destinando os RCC para unidades de recuperação. 

2014 2018 2023 2028 2032 

60 100 - - - 

Custo Total Estimado R$- 150.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Implantação da exigência de entrega de plano de 
gerenciamento de RCC para o licenciamento de novos 

empreendimentos de médio a grande porte. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Custos por conta do gerador 

 

Fontes de Recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE) 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do estado; 

 Utilização do Fundo Municipal de Meio Ambiente para o mapeamento das 

áreas impactadas e para as ações de educação dos munícipes. 
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12.5. Resíduos Especiais/Logística Reversa  

Diretriz 1: Implantar a logística reversa para pilhas, baterias, eletrônicos, 

embalagens de lubrificantes, embalagens de agrotóxicos e lâmpadas. 

 

Estratégias: 

 Fazer cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuindo 

responsabilidades aos geradores dos resíduos sólidos especiais, pelo 

gerenciamento adequado desses resíduos, estabelecendo sanções pelo 

descarte em locais inadequados e fora das recomendações da legislação 

existente; 

 Intensificar a fiscalização dos estabelecimentos que comercializam 

agrotóxicos de maneira a garantir o recebimento, adequado 

acondicionamento e envio para reciclagem das embalagens vazias dos 

agrotóxicos comercializados no município; 

 Fomentar a implantação, por parte dos fabricantes, de PEV para 

armazenamento temporário dos resíduos especiais listados na PNRS; 

 Capacitar a cooperativa de reciclagem para separar os demais resíduos 

especiais listados na PNRS e encaminhá-los para os PEV; 

 Estabelecer rotina de fiscalização para prevenir o acúmulo deste tipo de 

resíduo nos PEV; 

 Criar regulação que permita ao município cobrança dos custos envolvidos, na 

destinação adequada destes resíduos sempre que o estoque de resíduos 

especiais acumulados oferecerem riscos à saúde pública ou ao meio 

ambiente; 

 Adequar as unidades públicas geradoras, dando a destinação final adequada 

aos resíduos gerados; 

 Promover campanhas educativas destacando a segregação, correto 

acondicionamento, a coleta, o transporte e a destinação final destes resíduos; 

 Estabelecer, por acordo setorial, a ampliação do atendimento da logística 

reversa para outros produtos que o município compreender como necessário 

sua devolução ao fabricante; 
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 Fazer cumprir as resoluções do CONAMA, COEMA e COMDEMA, Legislação 

municipal, estadual e federal vigentes. 

 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Eliminação do descarte inadequado de 
embalagens de agrotóxicos. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Custos por conta do gerador 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Implantação de PEV para armazenamento 
temporário de resíduos especiais 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado R$- 100.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Estabelecimento de regulamentação específica 
que discipline a logística reversa destes 

resíduos no município. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Total Estimado Sem custos previstos 

 

Fonte de Recursos:  

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE); 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do Estado; 

 Convênio com as empresas fabricantes destes tipos de produtos, 

comercializado no município; 

 Orçamento municipal e Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

1  

Diretriz 2: Implantar a logística reversa de pneumáticos de forma a cumprir as 

resoluções do CONAMA e legislação municipal, estadual e federal vigentes. 

 

Estratégias: 

 Fazer cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuindo 

responsabilidades aos geradores de pneumáticos inservíveis, pelo 

gerenciamento adequado desses resíduos, estabelecendo sanções pelo 

descarte em locais inadequados e fora das recomendações da legislação 

existente; 
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 Intensificar a fiscalização e o monitoramento das atividades geradoras dos 

resíduos pneumáticos, como oficinas e borracharias; 

 Formar parcerias com a iniciativa privada para construção de um galpão de 

armazenamento temporário de pneumáticos inservíveis; 

 Promover campanhas educativas sobre a correta destinação dos 

pneumáticos inservíveis, e divulgação dos pontos de coleta deste resíduo; 

 Fazer cumprir junto à iniciativa privada a resolução 258/1999 e 301/2003 do 

CONAMA, resoluções do COEMA e COMDEMA, legislação municipal, 

estadual e federal vigentes.  

 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Implantação de PEV para armazenamento 
temporário de pneumáticos inservíveis. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Estimado Total R$-150.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Eliminação de 100% de áreas de disposição 
irregular de pneumáticos inservíveis até 2014. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Estimado Total R$- 300.000,00 

 

Fontes de recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE); 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do Estado; 

 Convênio com a iniciativa privada; 

 Orçamento municipal e Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

 

Diretriz 3: Implantar a logística reversa de óleo lubrificante e óleo de cozinha após o 

uso. 

 

Estratégias: 

 Fazer cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuindo 

responsabilidades aos geradores de óleos lubrificantes e óleo de cozinha 
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após seu uso, pelo gerenciamento adequado desses resíduos, estabelecendo 

sanções pelo descarte em locais inadequados e fora das recomendações da 

legislação existente; 

 Incentivar a criação de pontos de entrega voluntária em diversas áreas do 

município, tais como escolas, supermercados, comércio local, dentre outros 

do gênero; 

 Incentivar a formação de parceria entre comerciante, consumidor e empresa 

recicladora de óleo vegetal pós-consumo e óleos lubrificantes, devidamente 

licenciadas junto ao órgão ambiental competente, para comercialização e 

destinação final adequada;  

 Promover campanhas educativas de conscientização e educação ambiental 

para orientar a população sobre a separação, armazenamento, coleta e 

destinação do óleo vegetal pós-consumo (óleo de fritura); 

 Buscar a sensibilização do conjunto da população para os problemas 

decorrentes do descarte indevido de óleos e gorduras;  

 O órgão municipal competente deverá cadastrar entidades ou empresas para 

a coleta, reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos de óleo lubrificante e 

óleo de consumo pós uso; 

 Fazer cumprir a Resolução CONAMA nº 362/2005. 

Metas 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Criação de pontos de entrega voluntária em 
diversas áreas do município. 

2014 2018 2023 2028 2032 

50 100 - - - 

Custo Estimado Total R$- 50.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Formar parceria com empresas recicladoras de 
óleo vegetal pós-consumo e óleo lubrificante. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Estimado Total Sem custos previstos 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Promover campanhas educativas. 
2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Estimado Total R$- 200.000,00 

Objetivo Atingimento das Metas (%) 

Criação do sistema de fiscalização e 
monitoramento para cumprimento das normas. 

2014 2018 2023 2028 2032 

100 - - - - 

Custo Estimado Total R$- 500.000,00 
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Fontes de recursos: 

 Buscar aporte de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e do 

Orçamento Geral do Estado do Pará (OGE); 

 Prever no orçamento do município, as respectivas contrapartidas para o 

aporte de recursos da União e do Estado; 

 Convênio com a iniciativa privada; 

 Orçamento municipal e Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

 

13. Instrumentos do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos 

Sólidos 

Constituirão o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

pelo menos, de maneira ampla, os seguintes itens, com vistas ao reaproveitamento 

máximo dos materiais e otimização do espaço a ser utilizado na destinação final: 

 

I- Plano de gerenciamento de resíduos dos serviços públicos de saneamento 

básico excetuados os resíduos originários de atividades domésticas em 

residências urbanas e os originários do serviço de limpeza urbana (varrição, 

limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana) 

conforme inciso I, alínea “e” da Lei Federal 12.305/2010; 

II- Plano de gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, conforme inciso 

I, alínea “g” do art. 20 da Lei Federal 12.305/2010; 

III- Plano de gerenciamento de resíduos de estabelecimento comercial e de 

prestação de serviços que gerem resíduos especiais e/ou perigosos (Pneus 

inservíveis, embalagens tóxicas, etc), conforme inciso II, alínea “a” do art. 20 da 

Lei Federal 12.305/2010; 

IV- Plano de gerenciamento de resíduos que por sua natureza, composição ou 

volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal, conforme inciso II, alínea “b” do art. 20 da Lei Federal 12.305/2010. 

V- Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, nos termos do 

regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, conforme 

termos do inciso III do art. 20 da Lei Federal 12.305/2010; 
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VI - Plano de gerenciamento de resíduos gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais, conforme inciso I, alínea “f” do art. 20 da Lei Federal 

12.305/2010; 

 

Os Planos de Gerenciamento elencados acima deverão ser apresentados 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para análise e aprovação pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente ou, no seu impedimento, pela SEMMA do município, 

sempre que solicitado, e devem abordar no mínimo, de maneira específica as 

seguintes informações e tópicos, conforme artigo Art. 21 da Lei Federal 12.305 de 

02 de agosto de 2010:  

I - descrição do empreendimento ou atividade;  

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a 

origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais 

a eles relacionados;  

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e 

do Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos 

sólidos;  

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do 

gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;  

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 

geradores;  

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 

gerenciamento incorreto ou acidentes;  

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos 

sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS 

e do Suasa, à reutilização e reciclagem;  

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos;  

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos;  

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da 

respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.  
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O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, sem prejuízo das normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa.  

O órgão gestor do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

deverá estabelecer:  

I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3o da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades por 

elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos.  

Importante salientar que o responsável técnico a ser indicado no Plano de 

Gerenciamento deve estar devidamente habilitado para a elaboração, 

implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão 

licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre a 

implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade.  

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão 

competente do Sisnama.  

Sem prejuízo dos requisitos dispostos no art. 21 da Lei 12.305/2010, o 

Plano de Gerenciamento deve prever medidas que impeçam: a) o lançamento de 

resíduos sólidos "in natura" a céu aberto, em áreas urbanas ou rurais; b) a queima 

de resíduos sólidos a céu aberto ou em instalações, caldeiras ou fornos; c) o 

lançamento de resíduos sólidos no rio ou igarapé, em terrenos baldios, margens de 

vias públicas, sistemas hídricos, áreas erodidas e poços ou cacimbas, mesmo que 

abandonados e em áreas de preservação permanente; d) o lançamento de resíduos 

sólidos em sistema de redes de drenagem de águas pluviais, esgotos e similares; e) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3i
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o recebimento de resíduos sólidos de municípios vizinhos seja para fins de 

tratamento ou de disposição final. 

 

14. Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

De acordo com o inciso VI do art. 19 da Lei 12305/2010, o município 

deverá monitorar e avaliar a gestão dos resíduos sólidos. Os critérios estratégicos a 

observar na avaliação dos serviços serão os seguintes: 

 A universalidade: os serviços devem atender toda a população, sem exceção. 

Deve ser instituída a taxa de cobertura do serviço de coleta em relação à 

população total atendida; 

 A eficiência e a sustentabilidade econômica: O serviço de coleta deve ser 

auto sustentável com cobrança da taxa de coleta e outros serviços 

disponibilizados a população e que possam ser divisível; 

 A articulação com as políticas de inclusão social, de desenvolvimento urbano 

e regional e outras de interesse relevante; 

 A taxa de redução da geração per capita de resíduos sólidos domiciliares; 

 O grau de satisfação do usuário; 

 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de matéria orgânica e 

reciclável/reutilizável em relação à quantidade total coletada de resíduos 

sólidos domiciliares; 

 

15. Sistema de estimativa de custos com os serviços de Coleta dos Resíduos 

Sólidos 

O município deverá buscar assegurar a sustentabilidade operacional e 

financeira de todo o serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, conforme estabelecido no artigo 7º, inciso X da Lei 12.305 de 02 de agosto 

de 2010, observando a Lei nº 11.445, de 2007.  

O STF já se posicionou com relação à constitucionalidade da taxa 

cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e 

tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, através da 

Súmula Vinculante nº 19: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços 
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públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 

provenientes de imóveis, não viola o art. 145, II, da CF”. Portanto, deverá ser 

instituída, por lei específica, a taxa de coleta de lixo tendo como fato gerador a 

utilização efetiva dos serviços de coleta prestados ao usuário ou postos à sua 

disposição.  

Pela coleta de lixo domiciliar e do pequeno comércio, cabe à prefeitura 

cobrar da população uma taxa específica, denominada taxa de coleta de lixo – TCL, 

que será devida em razão dos serviços regulares de coleta, remoção, transporte e 

destinação final desses resíduos, não abrangendo serviços de remoção de resíduos 

especiais ou perigosos, detritos industriais, galhos de árvores, retirada de entulhos, 

grandes geradores (comércio, restaurantes e hotéis) realizados de forma ou em 

horário especial ou por solicitação do interessado.  

As despesas devem incluir os gastos de pessoal, transporte, manutenção, 

reposição, renovação de veículos e equipamentos; serviços de apoio, inspeção e 

apoio; despesas de capital, pesquisa e desenvolvimento tecnológico e 

administração. O valor desta taxa deve revelar divisibilidade entre os contribuintes 

em função dos respectivos potenciais de uso e sua arrecadação deverá ser 

proporcional às despesas do sistema.   

Sugere-se uma unidade padrão para a Taxa de Coleta de Lixo – TCL – 

que exprima o resultado da multiplicação do custo unitário por coleta do lixo 

domiciliar pelo número de coletas realizadas no período. O valor unitário por coleta 

deve ser calculado dividindo-se o total do orçamento de custeio dos serviços de 

coleta de lixo domiciliar pelo número de domicílios existentes na cidade e o resultado 

divide-se pelo numero de viagens realizadas no mês. Com base no valor unitário da 

coleta do lixo por viagem, sugere-se a aplicação sobre os imóveis localizados da 

zona 1 (com 3 coletas semanais), zona 2 (com 2 coletas semanais), zona 3 (com 

apenas 1 coleta semanal) multiplicando-se o valor por coleta pelo numero de coleta 

mensal. Esse valor multiplica-se por 12 (doze) meses e teremos a Taxa de Coleta de 

Lixo – TCL, que deverá ser cobrada anualmente.  

Todavia, esse valor unitário pode ser adequado, de acordo com 

disposição da prefeitura, às peculiaridades dos diferentes bairros e comunidades 

rurais da cidade, levando em consideração alguns fatores, tais como os sociais em 

função do poder aquisitivo médio dos moradores das diferentes áreas da cidade.  
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Para que o município institua a taxa de cobrança de coleta de lixo deverá 

ser aprovada pela Câmara Municipal uma Lei específica sendo a mesma sancionada 

pelo Prefeito Municipal, podendo ser criada outra base de cálculo que a prefeitura 

entender melhor aplicável.  

Quanto à remoção de outros resíduos solicitados pelo munícipe, poderá 

ser instituída, na mesma norma retro, a Taxa de Serviço de Remoção de Lixo 

Especial assim entendido: entulhos de construção/demolição, lixo verde oriundo de 

podas e capinas particulares, remoção de bens particulares inservíveis e outros não 

compatíveis com lixo doméstico, industrial e comercial de coleta regular.  

A jurisprudência entende inconstitucional a cobrança para custeio dos 

serviços de limpeza urbana, tais como os de conservação e limpeza de logradouros 

e bens públicos, por beneficiar a população em geral e de forma indivisível.  

Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços 

públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 

provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a 

cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e 

limpeza de logradouros e bens públicos.  

No caso da prestação dos serviços urbanos serem repassados através de 

concessão, permissão ou autorização pública, a Concessionária ou Permissionária 

autorizada poderá cobrar diretamente do contribuinte a respectiva taxa, desde que 

em conformidade com os valores fixados pelo Poder Executivo.  

 

16. Definição das responsabilidades quanto à implementação do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

De acordo com o art. 30 da Constituição Federal, cabe à administração 

municipal a responsabilidade pela gestão dos serviços de interesse local, como a 

coleta e o destino final adequado de todo o lixo gerado no município.  

De acordo com o art. 26 da Lei Federal 12.305/2010 “O titular dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável 

pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o 

respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, 

de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art19
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Diante dos normativos acima, a Prefeitura é responsável pela coleta, 

destino final, controle e fiscalização do lixo domiciliar, comercial e público, cabendo a 

Secretaria Municipal de Obras e Transporte a gestão integrada de resíduos sólidos 

domiciliar, comercial e público, com ações gerenciadoras relacionadas às etapas de 

geração, acondicionamento, coleta, transporte, reaproveitamento, tratamento e 

destinação final desses resíduos. 

Os resíduos da saúde, das indústrias e o entulho da construção civil, 

dentre outros elencados no art. 20 da Lei Federal 12.305/2010, devem ser de 

responsabilidade do próprio gerador competindo á prefeitura o controle e a 

fiscalização desses serviços, bem como o monitoramento e a fiscalização de todas 

as etapas dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos apresentados. As 

etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público 

serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis.  

A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, 

transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição 

final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas aqui referidas, da 

responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 

inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. 

O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua 

responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, 

nos casos dos resíduos abrangidos pelo art. 33, com a devolução. 

Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou 

cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à 

saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. Os responsáveis 

pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das 

ações empreendidas. 

 

17. Formas e limites da participação do poder público municipal na coleta 

seletiva e na logística reversa 

17.1. Logística Reversa 

O art. 3º, inciso XII da Lei Federal 12.305/2010, define logística reversa 

como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
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restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 

seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada. 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes, deverão estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 

consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, até dezembro de 2014. 

A partir de disposição em regulamento ou em acordos setoriais e termos 

de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas 

previstos neste tópico poderão ser estendidos a produtos comercializados em 

embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 

considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao 

meio ambiente dos resíduos gerados.  

A definição dos produtos e embalagens a serem abrangidos considerará a 

viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão 

do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Sem prejuízo 

de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas 

pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes tomarem todas as medidas 

necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de 

logística reversa sob seu encargo, podendo, entre outras medidas: I - implantar 

procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; II - disponibilizar 

postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; III - atuar em parceria com 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis. 

Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos 

comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens objeto de logística 

reversa. Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos. 
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Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos 

produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado 

para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão 

competente do Sisnama e por este plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos. 

Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 

empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos 

produtos e embalagens a que se refere este tópico, as ações do poder público serão 

devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes.  

Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de 

logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente 

e a outras autoridades informações completa sobre a realização das ações sob sua 

responsabilidade.  

O Poder Público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis 

pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e do Decreto Federal 7.404 de 23/12/2010. 

Estabelecida à logística reversa os consumidores são obrigados a: I - 

acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 

gerados; II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis para coleta ou devolução. 

 

17.2. Coleta Seletiva 

A Coleta Seletiva orienta a população a separar o lixo úmido (restos de 

comida, cascas de alimentos) e o lixo seco (metais, papéis, plásticos, vidros) dos 

demais resíduos que não podem ser reaproveitados (rejeitos).  

O programa visa promover a separação correta dos resíduos através de 

campanhas de mobilização e educação ambiental com o objetivo de atingir todas as 

residências, comércios, serviços, indústrias e demais geradores de resíduos. 

A Coleta Seletiva está disposta no Decreto Federal 7.404 de 23 de 

dezembro de 2010, de modo que os geradores dos resíduos, pessoas físicas e 

jurídicas, públicas e privadas, são obrigados a separação e acondicionamento no 
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local de sua produção, em sacos distintos, de acordo com orientação do órgão 

municipal competente.  

Os resíduos recicláveis secos, os não recicláveis e os resíduos orgânicos 

deverão ser separados e acondicionados em sacos distintos. Consideram-se 

resíduos recicláveis todos aqueles passíveis de reaproveitamento, considerados, 

entre outros aspectos, a tecnologia disponível, as possibilidades de coleta e 

separação, além do pactuado entre os geradores e os responsáveis pela coleta. 

A prefeitura poderá estabelecer hipóteses de exceção, em razão da 

constatação de impossibilidade de acondicionamento ou coleta na forma 

estabelecida, bem como poderá o órgão municipal competente alterar a forma de 

fracionamento estabelecida (recicláveis e não recicláveis), com vistas à ampliação 

da seletividade. 

A coleta dos resíduos recicláveis poderá ser domiciliar ou através de 

Pontos de Entrega Voluntária (PEV), instalados em pontos estratégicos, onde a 

população possa depositar o material previamente selecionado.  

Caberá à prefeitura a delegação da coleta para às associações ou 

cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, e que 

poderão ser conveniadas/contratadas pelo órgão ou entidade municipal competente, 

ao qual caberá editar as normas técnicas pertinentes às atividades e fiscalizar sua 

execução. Em razão disso, os atuais catadores encontrados no Lixão deverão ser 

cadastrados e organizados em cooperativa de catadores ou associações. Todo o 

sistema de coleta seletiva deverá ser monitorado pela prefeitura e sempre que 

necessário à prefeitura deverá intervir para a eficiência do sistema.  

O objetivo da coleta seletiva é reduzir o volume de resíduos coletados na 

cidade e promover o não desperdício e o uso racional dos materiais através da 

reciclagem dos resíduos sólidos, o que resultará em melhoria da qualidade de vida 

da população e proteção do meio ambiente. 

A coleta seletiva deverá garantir renda para as famílias que trabalham 

com a separação dos resíduos secos, que após o encaminhamento ao setor de 

triagem público ou privado, serão tratados adequadamente para comercialização 

com as empresas recicladoras. 

No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, cabe a Prefeitura: I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos 



  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO – PA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA 

Rua: Charles Assad s/n Bonito –Pará CEP: 68.645.000 

sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos; II - estabelecer sistema de coleta seletiva; III - 

articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao 

ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; IV - realizar as atividades 

definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7o do art. 33, 

mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; V - implantar sistema de 

compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes 

econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; VI - dar 

disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

A Prefeitura Municipal de Bonito, como titular dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, priorizará a organização e o 

funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, 

bem como sua contratação, com dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVII 

do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

18. Soluções técnicas para a execução e gestão dos serviços de limpeza 

urbana e coleta dos resíduos sólidos em Bonito - PA 

18.1. Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 

O Município é responsável pelo planejamento e execução, com 

regularidade e continuidade, da limpeza municipal, exercendo a titularidade dos 

serviços, independentemente dos serviços serem prestados de forma indireta. 

 

18.1.1. Acondicionamento dos resíduos sólidos 

O diagnóstico dos Resíduos Sólidos realizado no município demonstrou 

que o lixo passa por um processo de exclusão: ele é “posto para fora de casa”. No 

entanto, esse lixo deve cumprir ritos de passagem, respeitando regras próprias. 

Assim não deve ser deixado em qualquer lugar, pois não há duvidas de que os 

resíduos sólidos contêm várias substâncias que podem afetar a saúde do homem, 

seja através de contato direto ou indireto, assim como causar impactos 

extremamente negativos ao meio ambiente. Portanto, o lixo deve ser acondicionado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxvii
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de forma adequada, de preferência em recipientes com tampa, confeccionado em 

material resistente e formato que permita fácil limpeza.  

A partir da implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, o lixo doméstico deverá ser orientado pelo princípio da redução, 

reutilização e reciclagem. Reduzir o desperdício, reutilizar sempre que for possível 

antes de jogar fora, e separar para a reciclagem. 

De acordo com a nova orientação e com vistas à ampliação da 

seletividade, os munícipes deverão separar o lixo da seguinte forma: 

 Lixo seco (limpo): papel, papelão, vidros, plásticos, latas, embalagens longa 

vida; 

 Lixo Úmido: restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, folhas, grama, 

palhas, papéis molhados ou engordurados; 

 Rejeitos: papel higiênico, lenços de papel, curativos, fraldas descartáveis, 

absorventes, preservativos, etc; 

 

A administração municipal deverá orientar a população e incentivar o uso 

adequado de recipientes para o acondicionamento do lixo conforme modelo a seguir: 

 Lixo domiciliar: Em recipientes com tampas, sacos plásticos fechados de 

modo a evitar a exposição, recipientes metálicos, plásticos ou em pneus 

usados, com tampa; Deverá ser proibida a colocação de lixo na rua em dias 

sem coleta do lixo e acondicionados de forma irregular.  

 Para o lixo comercial: sacos plásticos, sacos de ráfia, tambores de 200 litros, 

com identificação, contêineres e caçambas estacionárias; 

 Para o lixo industrial: Os não perigosos devem ser colocados em 

contêineres/caçambas e os perigosos em recipientes especiais obedecendo 

às normas da ABNT;  

 Para o lixo de serviços de saúde: sacos plásticos brancos especiais 

obedecendo às normas da ABNT;  

 Para o lixo público de varrição: cestos, carrinhos de varrição e tambores. Os 

carrinhos e tambores devem ser forrados com saco plástico; 

 De poda, capinação, roçagem, limpeza de galerias e entulhos: contêineres, 

caçambas estacionárias, tambores de 200 litros e recipientes basculantes. Os 
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resíduos de capina e roçagem podem ser acondicionados em sacos plásticos 

resistentes e devidamente amarrados até a sua coleta. 

 

Em qualquer situação, não deverão ser utilizados recipientes abertos, 

expostos à chuva, para não acumular água; tal providência impedirá a proliferação 

de mosquitos transmissores de doenças, principalmente a dengue. 

O resíduo considerado especial não deve ser colocado junto com os 

resíduos sólidos urbanos. Os resíduos sólidos reversos devem ser entregues, após 

o seu uso, aos comerciantes e distribuidores ou destiná-los aos postos de coleta 

especificados acondicionando adequadamente e de forma diferenciada, atentando 

para práticas que possibilitem a redução de sua geração.  

Devem ser considerados irregulares os recipientes que não seguirem uma 

padronização a ser estabelecida, ou que se apresentarem em mau estado de 

conservação e asseio ou os que não permitirem o correto ajuste da tampa. O 

proprietário da residência ou estabelecimento deverá ser notificado da irregularidade 

para as providências devidas. 

Antes do acondicionamento do lixo domiciliar e dos demais resíduos 

similares ao lixo domiciliar, os moradores deverão eliminar os líquidos e embrulhar 

convenientemente cacos de vidros e outros materiais contundentes e perfurantes, 

tendo em vista a segurança física dos garis. 

O poder público municipal deverá normatizar por lei específica, cujas 

disposições normativas deverão ser cumpridas pelos seus jurisdicionados sob pena 

de aplicação de sanções e outras medidas administrativas. 

 

18.1.2. Coleta domiciliar 

O planejamento básico das atividades relacionadas à coleta domiciliar 

decorre das características específicas dos serviços a executar, em função do 

volume de resíduos a coletar diariamente nas áreas e frequências de coleta pré-

determinadas associadas ao sistema de limpeza pública. 

Os trabalhos descritos nesse item abrangem os serviços de coleta regular 

utilizando caminhões coletores com frequência de acordo com a tabela abaixo, dos 

resíduos domiciliares e de todos os resíduos originários de estabelecimentos 

públicos, institucionais, podendo recolher também, mediante ressarcimento das 
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despesas, os resíduos da indústria e comércio, não podendo atender os resíduos 

sólidos da área de saúde e congêneres e que apresentarem periculosidade segundo 

a NBR 10.004 da ABNT: 

 

QUADRO .... 

 

Tipo de área Frequência Período 

Sede-Bairro Centro e 
Jamilândia. 

Diária. Diurno. 

Sede-Demais bairros. Três vezes da semana. Diurno. 

Travessa do L, Caetézinho e 
Santo Antônio do Cumarú 

Duas vezes na semana Diurno 

Feiras e Mercado. Diariamente Diurno 

Eventos especiais. Eventual. 

Imediatamente após a 
realização do evento. 
A coleta deverá ser 
iniciada imediatamente 
após a varrição. 

 

Entulhos de obras públicas ou particulares, restos de vegetais (podas ou retirada 

de árvores em área particular), resíduos de mudança de domicílios ou de reformas 

de estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, não estão compreendidos 

para efeito de coleta obrigatória. Nesse caso, os resíduos deverão ser levados ao 

ponto de destino final pelo próprio gerador ou coletados pela prefeitura mediante 

pagamento dos custos de coleta pelo gerador, de acordo com norma estabelecida 

pela prefeitura. 

A coleta domiciliar na área urbana deverá ser executada porta a porta em todas 

as vias públicas oficiais da sede municipal que tenham condições de tráfego para os 

caminhões coletores e nas comunidades rurais que tenham condições adequadas 

de tráfego para os caminhões coletores.  

Caberá ao órgão gestor do sistema de limpeza pública estabelecer, para cada 

local do município, em função de aspectos técnicos e operacionais, os dias e 

horários da coleta domiciliar regular e da coleta seletiva, que deverão ser 

observados pelos munícipes, tendo como base a frequência estipulada na tabela 

retro.  
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A prefeitura deverá buscar a universalização da coleta do lixo domiciliar até 

dezembro de 2014 e o acréscimo dessas comunidades, ainda não atendidas, pelo 

serviço de coleta da prefeitura, dependerá de disponibilidade no orçamento 

financeiro municipal. 

Os resíduos que tiverem sido depositados nas vias públicas pelos moradores e 

que tiverem tombado dos recipientes ou que caírem durante a coleta deve ser 

varrido e recolhido. As equipes serão orientadas de modo a recolher apenas os 

resíduos especificados para a coleta de resíduos sólidos domiciliares informando a 

seu respectivo fiscal quando da ocorrência de situações fora da rotina, para que 

assim possam ser avaliadas e tomadas às providências necessárias, tais como o 

acionamento de equipes de coletas especiais, no caso de cadáveres de animais de 

grande porte, entulhos, etc., ou mesmo a notificação do estabelecimento ou do 

morador, para orientação no caso de resíduos sistematicamente mantidos fora do 

disposto nas normas vigentes. 

Uma equipe de educação ambiental deverá orientar os moradores para o correto 

acondicionamento do lixo e a colocação para fora de casa nos dias e horários 

previstos para a coleta. Deverá ser explicado que a coleta será realizada apenas do 

lixo acondicionado de forma correta.  

 

18.1.3. Varrição 

O planejamento básico das atividades inerentes à varrição manual é decorrente 

das características específicas dos serviços a executar, em função das extensões de 

vias a atender de acordo com o quantitativo de resíduos gerados.  

Em tese, algumas informações fornecidas, aliadas ao conhecimento das 

condições locais, possibilita a definição de algumas atividades geradores de 

resíduos, abrangendo o universo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Bonito, 

cuja lista poderá ser flexibilizada sempre que necessário, para o bom andamento 

dos serviços de varrição. 

O sistema de varrição abrange os resíduos gerados nas seguintes atividades: 

 Operação não mecanizada de recolhimento e remoção de resíduos 

espalhados pelas vias e logradouros públicos; 

 Trabalhos de raspagem em situações de rotina; 
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 Esvaziamento e reposição de sacos plásticos existentes nas lixeiras e vias 

públicas; 

 Varrição de resíduos resultantes de eventos havidos em logradouros públicos. 

 

A varrição das vias deverá, sempre que possível, ser diária. As operações 

devem incluir sarjetas, o esvaziamento de cestos de lixo mantidos nos logradouros, 

canteiros centrais e passeios, além de eventuais raspagens localizadas necessárias. 

Os resíduos resultantes da varrição deverão ser retirados da via pública e 

transportados para a destinação final em no máximo 4 horas após a realização dos 

serviços.  

Ressalta-se que nos locais de grande fluxo de transeuntes, os resíduos 

resultantes da varrição deverão ser acondicionados adequadamente e depositados 

em pontos de concentração estrategicamente posicionados, os quais serão em 

seguida coletados pelo veículo próprio a este serviço, e transportados para a 

destinação final. 

 

18.1.4. Demais serviços de limpeza pública (Capina, roçagem, pintura de meio 

fio e limpeza de valas e bueiros) 

Os serviços de limpeza pública compreendem os serviços de roçada manual, 

roçada mecanizada, pintura de meio fio, limpeza de valas e bueiros, limpeza de 

feiras livres, limpeza de mercado de carne e coleta dos resíduos das lixeiras 

públicas. As áreas de lazer do município recebem o mesmo tratamento que é 

dispensado à limpeza dos logradouros públicos. 

O planejamento básico das atividades inerentes a esses serviços é decorrente 

das características específicas dos serviços a executar, em função das extensões 

das áreas a sofrer intervenção de acordo com o quantitativo de resíduos gerados.  

Sempre que necessário, deverá ser realizado esses serviços e coletado 

imediatamente os resíduos gerados na ação.  

 

18.2. Regras para o transporte  

A coleta e o transporte do resíduo domiciliar produzido em imóveis residenciais, 

em estabelecimentos públicos e no pequeno comércio devem ser efetuados pelo 
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órgão municipal encarregado da limpeza urbana. Para esses serviços, são usados 

recursos próprios da prefeitura. 

O lixo dos estabelecimentos que produzem mais que 100 litros de lixo por dia é 

de responsabilidade do próprio gerador e deve ser coletado por empresas 

particulares, cadastradas e autorizadas pela prefeitura.  

A coleta do lixo domiciliar deve ser efetuada em cada imóvel, sempre nos 

mesmos dias e horários, regularmente. Somente assim os cidadãos habituar-se-ão e 

serão condicionados a colocar os recipientes ou embalagens do lixo nas calçadas, 

em frente aos imóveis, sempre nos dias e horários em que o veículo coletor irá 

passar.  

Para a coleta do lixo domiciliar, a prefeitura deverá utilizar caminhões 

compactadores e, na sua falta, caminhões basculantes com proteção para evitar 

queda do lixo na rua. Para esse tipo de resíduos, os veículos de coleta e transporte 

ideais são os compactadores e os sem compactação tipo baú com fechamento na 

carroceria.  

O ideal é que os veículos de coleta de lixo domiciliar não permitam o 

derramamento do lixo ou do chorume na via pública, possibilite o esvaziamento 

simultâneo de pelo menos dois recipientes por vez e possua carregamento traseiro, 

de preferência.  

Para coleta e transporte de outros resíduos, exceto os domiciliares e os 

perigosos, podem ser aceitos outros tipos de veículos para coleta e transporte 

destes resíduos, desde que não proibidos pelas normas técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, como caminhão com carroceria basculante dentre 

outros, dependendo do acesso e do tipo de resíduo.  

Para o lixo das unidades de saúde pública, o veículo ideal é o tipo baú, devendo 

serem respeitadas as ABNT NBR 12810/1993, NBR 14652/2001, NBR 9735/2005, 

NBR 15071/2005, NBR 14619/2006, NBR 15480/2007, NBR 14095/2008, NBR 

7500/2009 e NBR 13221/2010. As regras de gerenciamento destes resíduos serão 

tratados no ítem seguinte.  

Alguns critérios para seleção do veículo transportador devem ser analisados, 

como a quantidade de resíduos a coletar, forma de acondicionamento dos resíduos 

e condições de acesso ao ponto de coleta. Naquilo que não houver impedimento das 

normas técnicas da ABNT e dependendo dos critérios acima, podem ser utilizados 
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veículos de tração animal, veículo compactador, caminhão basculante ou trator com 

carroceria.  

Para o estabelecimento destas regras, devem ser considerados o disposto na 

Lei Nº 12.305/10 e seu regulamento (Decreto Nº 7.404/10), as normas estabelecidas 

pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, as disposições pertinentes da legislação 

federal e estadual, bem como as normas da ABNT NBR. 50  

 

18.3. Regras para o gerenciamento dos resíduos da saúde 

Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária/ANVISA - RDC Nº 306, de 07 de dezembro de 2004, o 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) é constituído por um 

conjunto de procedimentos de gestão. Estes procedimentos são planejados e 

implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o 

objetivo de minimizar a produção de resíduos de serviços de saúde e proporcionar 

aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à 

proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais 

e do meio ambiente. 

Deve-se fazer o planejamento dos recursos físicos e dos recursos materiais 

necessários, culminando na capacitação dos recursos humanos envolvidos. Toda 

unidade de saúde, inclusive laboratórios, geradores devem elaborar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas 

características dos resíduos gerados. 

O PGRSS a ser elaborado deve ser compatível com as normas federais, 

estaduais e municipais, e ainda deve estar de acordo com os procedimentos 

institucionais de biossegurança, relativos à coleta, transporte e disposição final. 

 

18.3.1. Manejo 

O manejo dos resíduos de serviços de saúde é o conjunto de ações voltadas ao 

gerenciamento dos resíduos gerados. Deve focar os aspectos que vão desde a 

geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas: 

a) Segregação 
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Deve-se separar os resíduos no momento e local de sua geração, de acordo 

com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os 

riscos envolvidos. 

b) Acondicionamento 

Deve-se acondicionar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que 

evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade 

dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária 

de cada tipo de resíduo. 

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos resistentes à ruptura e 

vazamento e impermeáveis, de acordo com a NBR 9191/2000 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Deve ser respeitado o limite de peso de 

cada saco, além de ser proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.  

Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes 

resistentes à punctura, ruptura e vazamento. 

c) Identificação 

Os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna e externa, os 

recipientes de transporte interno e externo, e os locais de armazenamento 

devem ser identificados de tal forma a permitir fácil visualização, de forma 

indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros 

referendados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras exigências 

relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de 

resíduos.  

O Grupo A de resíduos é identificado pelo símbolo internacional de risco 

biológico, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 

O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com 

a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de 

risco. 

O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação 

ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos 

pretos, acrescido da expressão “Rejeito Radioativo”. 

O Grupo E possui a inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o 

risco que apresenta o resíduo. 
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d) Transporte Interno 

O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro 

previamente definido e em horários não coincidentes com a distribuição de 

roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de 

pessoas ou de atividades. Deve ser feito separadamente de acordo com o grupo 

de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos. 

Os carros para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, 

lavável, impermeável, resistente ao processo de descontaminação determinado 

pelo laboratório, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, 

cantos e bordas arredondados, e identificados com o símbolo correspondente ao 

risco do resíduo neles contidos. Devem ser providos de rodas revestidas de 

material que reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400 L de capacidade 

devem possuir válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de 

rodas deve observar os limites de carga permitidos para o transporte pelos 

trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

e) Armazenamento Temporário 

Deve-se guardar temporariamente os recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a 

coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos 

geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não pode 

ser feito armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o 

piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de 

acondicionamento. 

O armazenamento temporário pode ser dispensado nos casos em que a 

distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifiquem. 

A área destinada à guarda dos carros de transporte interno de resíduos deve ter 

pisos e paredes lisas, laváveis e resistentes ao processo de descontaminação 

utilizado. O piso deve, ainda, ser resistente ao tráfego dos carros coletores. 

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

mínimo, dois carros coletores, para translado posterior até a área de 

armazenamento externo. Quando a sala for exclusiva para o armazenamento de 
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resíduos, deve estar identificada como “Sala de Resíduos”. 

Não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali 

estacionados. 

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

a 24 horas de seu armazenamento, devem ser conservados sob refrigeração, e 

quando não for possível, serem submetidos a outro método de conservação. 

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

f) Tratamento 

O tratamento preliminar consiste na descontaminação dos resíduos (desinfecção 

ou esterilização) por meios físicos ou químicos, realizado em condições de 

segurança e eficácia comprovada, no local de geração, a fim de modificar as 

características químicas, físicas ou biológicas dos resíduos e promover a 

redução, a eliminação ou a neutralização dos agentes nocivos à saúde humana, 

animal e ao ambiente. 

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

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

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

e de meio ambiente.  

Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao 

estabelecido na Resolução CONAMA nº. 316/2002. 

g) Armazenamento Externo 

Deve-se guardar os recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta 

externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 

coletores. Neste local não é permitido a manutenção dos sacos de resíduos fora 

dos recipientes ali estacionados. 

h) Coleta e Transporte Externos 

Na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a 

unidade de tratamento ou disposição final, deve ser realizada com técnicas que 

garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade 

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

com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. 

A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser 

realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. 
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i) Disposição Final 

A disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, deve 

obedecer a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento 

ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97. 

 

18.4. Fiscalização e monitoramento dos serviços 

A Secretaria Municipal de Obras e Transporte é responsável pela fiscalização, 

monitoramento e identificação de pontos de acúmulos de lixos e entulhos, dentre 

outras irregularidades de disposição de resíduos.  

Ao identificar o agente poluidor, o fiscal o adverte e posteriormente comunica ao 

órgão competente. O fiscal sempre deverá retornar aos locais fiscalizados e 

advertidos para monitoramento e se couber solicitar ao órgão competente a 

notificação do infrator.  

Todos os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão receber 

monitoramento e fiscalização constante de modo ao cumprimento dos 

compromissos dispostos nos referidos planos de gerenciamento e qualquer 

irregularidade deverá ser comunicada imediatamente ao órgão competente. 

  

18.5. Mobilização e sensibilização ambiental 

A Prefeitura, através do órgão responsável, deverá promover atividades de 

orientação educativa com panfletagem e palestras em escolas, postos de saúde, 

dentre outros departamentos públicos, sobre o PMGIRS. Além destes eventos, 

deverá promover a divulgação porta a porta sobre diversos temas relacionados ao 

sistema de limpeza pública.  

Salvo nova orientação, a mobilização e sensibilização serão de responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com o auxílio da Secretaria de Educação, 

de Saúde e dos demais órgãos municipais, quando necessários. 

 

19. identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

Durante o diagnóstico realizado na gestão dos resíduos sólidos, observou-se 

que o município possui apenas a área onde existe o lixão público para recuperação.  
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Para a recuperação do lixão, a prefeitura deverá construir uma guarita de 

controle de fluxo e iniciar o cercamento de toda a área. Após o encerramento do 

lixão, deverá ser planejada a retirada de todo o material depositado além de 

superfície do solo e encaminhado para outro espaço onde serão construídas 

pequenas valas dentro dos limites previstos na ABNT NBR 15849 que disciplina os 

Aterros Sanitários de Pequeno Porte, de modo ao tratamento adequado do que 

restou do lixo. 

Técnicos da prefeitura farão o monitoramento e a fiscalização dos 

procedimentos aqui disposto, para a recuperação total do espaço degradado. 
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