






ANEXO I, ao Projeto de Lei nº006/2019 

 

PMGIRS 

PLANO MUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

 

 
 

BREJINHO DE NAZARÉ (TO) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho 2019 
 

 

 



Wanderlei Barbosa 

(Vice - Governador) 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

 

 

Mauro Carlesse 

(Governador) 

                              EXPEDIENTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miyki Hyashida 

(Prefeita Municipal de Brejinho de Nazaré - TO) 

 

 

Jovismar Lourenço das Neves 

(Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e 
Desenvolvimento Sustentável Brejinho de Nazaré - TO) 

 

 

Fábio José Strieder 

(Diretor e Resp. Técnico - Araraúna Serviços de Engenharia Eireli) 
 



i  

 
 

A publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no ano de 2010, por meio da Lei 

Federal nº 12.305 de 02 de Agosto, trouxe à tona o tema Resíduos Sólidos, marcando o início 

de uma forte articulação institucional envolvendo a União, Estados e Municípios, além da 

sociedade civil e o setor produtivo na tentativa de solucionar os graves danos causados pelo 

gerenciamento de resíduos sólidos nos últimos anos. 

Depois de um período de duas décadas de discussão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

foi instituída, visando direcionar o País em um novo nível no que se refere à qualidade e 

gestão adequada dos resíduos sólidos gerados. 

A referida Lei estabelece princípios, objetivos, diretrizes, metas, ações e instrumentos como 

o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), uma condicionante 

para que o Distrito Federal e os Municípios em todo território brasileiro possam obter acesso 

aos recursos da União, destinados aos empreendimentos e aos serviços relacionados à 

limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos, ou beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento. 

Outro fator importante que a Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta em seu 

escopo,é o prazo para extinção dos lixões de 04 (quatro) anos após a publicação da Lei e a 

recuperação de suas áreas. Acrescenta-se que um longo e meticuloso caminho deverá ser 

trilhado, até que o Poder Público e Sociedade passem a atuar juntos e de maneira nivelada 

na aplicação dos procedimentos para gerenciamento adequado dos resíduos sólidos 

produzidos por suas comunidades. 

O PMGIRS do município deBrejinho de Nazaré(TO) contempla ações específicas a serem 

desenvolvidas pelo Poder Público e a população local, visando o manejo correto dos resíduos 

sólidos gerados, além da sua disposição final ambientalmente adequada, de modo minimizar 

os impactos aos compartimentos e recursos ambientais. 

Por fim, destaca-se que o presente PMGIRS foi desenvolvido pela equipe técnica da empresa 

Araraúna Serviços de Engenharia Eireli (CNPJ nº 15.381.747/0001-04) em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenvolvimento Sustentável do 

município de Brejinho de Nazaré (TO), seguindo sistematicamente o que é recomendado 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, além dos itens apresentados pelos Termos de 

Referência (TRs) disponibilizados pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e pelo 

Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS) em seus sítios eletrônicos. 

APRESENTAÇÃO 
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Agrotóxico. Produto químico destinado a combater organismos invasores e danosos 

(pragas) em diversas culturas ou lavoura. 

Aterro Controlado. Local utilizado para despejo do lixo coletado, em bruto, com o cuidado 

de, após a jornada de trabalho, cobrir esses resíduos com uma camada de terra diariamente, 

sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos 

ambientais. 

Aterro Sanitário. Local utilizado para disposição final do lixo, onde são aplicados critérios 

de engenharia e normas operacionais específicas para confinar os resíduos com segurança, 

do ponto de vista do controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública. 

Chorume. Líquido poluente de cor escura e odor forte resultante de processos biológicos, 

químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. 

Ciclo de vida do produto. Série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a 

obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição 

final. 

Coleta seletiva. Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição. 

Compartimentos Ambientais. Equivalente ao meio físico, ou seja, água, ar e solo. 
 

Corrosividade. Característica de substâncias que por ação química é capaz de destruir ou 

irreversivelmente danificar outras substâncias, materiais ou superfícies, ao qual estejam em 

contato. 

Dano Ambiental. Alteração nociva ao meio ambiente, que venha comprometer à qualidade 

de vida das populações. 

Desenvolvimento Sustentável. Modelo de desenvolvimento que procura satisfazer as 

necessidades da geração atual, sem comprometer os recursos que serão utilizadas por 

gerações futuras para satisfazerem suas próprias necessidades. 

Destinação final ambientalmente adequada. Destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, 

entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos. 

GLOSSÁRIO 
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Ecoeficiência. Referente à capacidade de se produzir mais e melhor com menos recursos e 

menor geração de resíduos. 

Encapsulamento. Referente à encapsular, ou seja, separar em partes o mais isolado possível. 
 

Escarificante. Material, objetos ou instrumentos que possuem cantos, bordas, pontas ou 

protuberâncias que podem realizar incisões sobre alguma superfície ou sobre a pele. 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos.Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 

nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 

acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 

para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 

cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

Hemocomponentes. Constitui um concentrado de hemácias, plaquetas, plasma e 

crioprecitpitado (componente de plasmático preparado a partir do plasma fresco e 

congelado), que depois de produzidos são transfundidos. 

Hemoderivados. Correspondem a medicamentos derivados do sangue, mais precisamente 

do plasma contido no sangue. 

Impacto Ambiental. Refere-se às alterações (benéficas ou não) resultantes das atividades 

humanas devido a geração de produtos ou serviços. 

Incineração. Processo de queima de resíduos sólidos, através de incinerador ou queima a 

céu aberto. 

Inflamabilidade. Característica inerente à materiais/substâncias que possuem a facilidade 

em queimar ou entrar em ignição, causando fogo ou combustão. 

Intempéries. Quaisquer condições climáticas que estejam mais intensas, como vento forte, 

chuva torrencial etc. 

Logística reversa. Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 

dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

Passivos Ambientais.Conjunto de obrigações ou investimos que a sociedade em geral tem 

com o meio ambiente, após alguma alteração ou dano. 
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Patogenicidade. Capacidade de uma agente invasor causar doença com suas manifestações 

clínicas entre os hospedeiros suscetíveis. 

Periculosidade.Característica ou condição de ser perigoso ou nocivo. 
 

Perfurocortantes. Materiais ou instrumentos que possuem características de cortarem e 

perfurarem ao mesmo tempo. 

Reatividade. Característica de substâncias ou materiais cujos átomos possuem tendência em 

captar ou perder elétrons, consistindo numa propensão para que uma reação química ocorra. 

Toxicidade. Caracteriza o grau de virulência de qualquer substância nociva para um 

organismo vivo ou para uma parte específica de algum organismo. 

Turbidez. Refere-se a uma propriedade física dos fluidos que se traduz na redução de sua 

transparência devido à presença de materiais em suspensão que interferem com a passagem 

da luz através do fluido. 

Zoneamento ambiental. É o planejamento racional, técnico, econômico, social e ambiental 

do uso do solo, baseado na gerência dos interesses e das necessidades sociais e econômicas 

em consonância com a preservação ambiental e com as características naturais do local. 
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O crescimento das cidades brasileiras não foi acompanhado pela ampliação dos serviços urbanos 

e reestruturação/implantação de infraestrutura, dando-se destaque aos serviços públicos de 

saneamento básico que envolvam os procedimentos de abastecimento de água potável, coleta e 

tratamento de esgoto, estruturas para drenagem urbana e o gerenciamento e manejo dos resíduos 

sólidos (MMA, 2010). 

Nas últimas décadas uma série de discussões relacionadas a geração e disposição final dos resíduos 

sólidos têm ocorrido, uma vez que, percebe-se um crescimento acelerado das populações, um alto 

nível de acessibilidade a bens e produtos, com consequente geração de resíduos de naturezas e 

origens diversas, seja pelos produtores ou consumidores finais. 

Diante do exposto, diversas ações e instrumentos regulatórios têm sido realizados/aplicados para 

encontrar alternativas que possam minimizar os impactos ambientais oriundos da produção e 

disposição inadequada dos resíduos sólidos em diversos compartimentos ambientais e seus efeitos 

para os recursos ambientais. 

No Brasil, com promulgação da Constituição Federal de 1988 ocorreu uma reformulação 

institucional e legislativa, que promoveu um processo de transformação positiva em toda a 

sociedade, especialmente nas cidades, por advento da criação do Estatuto das Cidades, aprovado 

em 2001. Com este Estatutoforam estabelecidos novos marcos regulatórios, melhorando a gestão 

urbana das cidades, por meio da criação, aprovação, aplicação e a fiscalização com leis de 

saneamento básico e de resíduos sólidos. 

No ano de 2007 foi instituída a Lei Federal nº 11.445 de 05 de Janeiro, que estabelece Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico, onde aos municípios cabe a responsabilidade de definir 

como serão prestados os Serviços de Saneamento, bem como a sua regulação e fiscalização. 

O Ano de 2010 foi considerado um marco para a questão do Saneamento Básico no país, 

especialmente o que tange à Gestão Adequada dos Resíduos Sólidos, por meio da publicação da 

Lei Federal nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010 ou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

considerada também como um instrumento de gestão municipal que visa ordenar a geração dos 

resíduos sólidos e sua destinação ambientalmente adequada. 

Vale destacar que um de seus objetivos envolve o reconhecimento da importância de diversos 

atores sociais como corresponsáveis na gestão de resíduos sólidos, a valorização da reciclagem, os 

materiais recicláveis como fonte de renda, a promoção de ações educativas para mudanças de 

valores e hábitos da sociedade, dentre outros aspectos não menos importantes, são alguns dos 

1 INTRODUÇÃO 
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elementos centrais para uma gestão integrada, descentralizada e compartilhada dos resíduos 

sólidos. 

Destaca-se ser de fundamental importância que o Setor Público e a Sociedade tomem 

conhecimento e se apropriem do conteúdoda Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como 

reconheça a necessidade de elaborar, executar e atualizar uma de suas ferramentas, o Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), um documento de suma importância que visa 

orientar os gestoresacerca da metodologia ideal para a coleta, manejo, tratamento, disposição 

temporária e destinação final dos resíduos sólidos a serem gerados por uma comunidade, distrito, 

cidade, estado ou país. 

O PGMIRS de Brejinho de Nazaré consiste em um documento de suma importância que possui a 

finalidade de orientar os setores responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos no município, 

juntamente com diversos segmentos da sociedade, visando a execução e aprimoramento das ações 

técnicas sugeridas especialmente no setor de limpeza pública permitindo o melhoramento contínuo 

dos procedimentos de gestão dos resíduos sólidos a curto, médio e longo prazo. 

Conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, outro aspecto a ser considerado e 

de suma importância, é a participação da população na elaboração Plano, na sua implantação e 

sua revisão. E para que isso seja possível, as opiniões, ações, anseios, sugestões e perspectivas 

poderão ser obtidos por meio de Audiências Públicas, uma espécie de "diálogo" entre a população 

e o Poder Público do município de Brejinho de Nazaré (TO), podendo contribuir de maneira 

significativa para este documento, expondo os principais problemas associados aos resíduos sólidos 

ou outros passivos ambientais e até mesmo a identificar de ações benéficas que ocorrem na cidade 

e que podem ser realizadas aplicadas em outros segmentos ou setores da sociedade. 



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Brejinho de Nazaré (TO) 3  

I. A Prevenção e a Precaução 

III. A Visão Sistêmica na Gestão dos Resíduos Sólidos 

 
 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos segue alguns princípiosconforme 

estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu Art. 6º. Estes princípios visam nortear 

as situações referentes ao tema resíduos sólidos, encaminhando para um ordenamento, visto de 

forma sistemática. Possuem a função também de subsidiar na formulação dos objetivos que serão 

abordados no item subsequente. 

Desta forma, com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos, são num total de 11 os Princípios 

que regem o PMGIRS, a saber: 

São multifuncionais orientando toda uma disciplina ambiental, sendo vetores de sentido, 

parâmetros e indicadores; na complexidade definem e sustentam valores sociais e ambientais, 

preservando a qualidade ambiental necessária à vida humana, desenvolvimento de diversas 

atividades econômicas e reparação de danos ambientais. 

 

O princípio do Poluidor-Pagador atribui a responsabilidade do dano ambiental ao poluidor, para 

que este suporte os custos decorrentes da poluição ambiental e, assim, evitar a impunidade 

daqueles que praticam algum tipo de "lesão" ao meio ambiente, passíveis de sanção pela legislação 

ambiental, a exemplo da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981).Já o 

princípio do Protetor-Recebedor possibilita aos atores sociais uma compensação financeira pelas 

práticas protecionistas em favor do meio ambiente. 

Este princípio está relacionado à Gestão Ambiental, considerando os segmentos meio ambiente, 

sociedade, cultura, economia, tecnologia e saúde pública como sistemas interligados, sendo 

influenciados uns pelos outros. 

 

A definição mais aceita diz que é o Desenvolvimento Econômico e Social capaz de suprir as 

necessidades da geração atual de utilização dos recursos naturais, sem comprometer a capacidade 

de atender as necessidades de futuras gerações. 

IV. O Desenvolvimento Sustentável 

II. O Poluidor-pagador e o Protetor-recebedor 

2 PRINCÍPIOS 



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Brejinho de Nazaré (TO) 4  

VII. A Responsabilidade Compartilhadapelo Ciclo de Vida dos Produtos 

IX. O Respeito às Diversidades Locais e Regionais 

 

Refere-se ao uso "inteligente" e adequado dos recursos ambientais, tendo como proposta reduzir 

os impactos ambientais através da adoção de sistemas que tornem a produção e seus gastos 

energéticos mais eficientes. 

VI. 
 

A Responsabilidade Compartilhada representa a cooperação entre as diferentes esferas do Poder 

Público, associadas ao setor empresarial, sociedade e demais segmentos, na destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 

Corresponde ao conjunto de atribuições individualizadas entre os agentes econômicos, os agentes 

sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica, ou seja, entre fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, além dos consumidores e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, com o objetivo de minimizar o 

volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados. Desta forma é prevista uma redução dos impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 

 

O Reconhecimento dos resíduos sólidos como materiais passíveis de reutilização e reciclagem 

pressupõe a valorização dos mesmos como um bem econômico e de valor social agregados, gerador 

de trabalho e renda. 

Desta forma, os atores envolvidos são beneficiados pela própria atividade de coleta e reciclagem 

deste material, permitindo uma nova finalidade ou destinando-os para fabricantes como matéria- 

prima. É importante acrescentar que tal procedimento se torna mais viável pela concessão e 

incentivo do Poder Público. 

Deve-se considerar o respeito à cultura e à diversidade como princípio fundamental do 

PMGIRS,uma vez que a cultura e a diversidade assuem formas diversas através do tempo e do 

espaço. 

A diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade das identidades, assim como nas 

expressões culturais dos povos. Deve ser reconhecida a importância dos conhecimentos 

tradicionais como fonte de riqueza material e imaterial, além de sua contribuição positiva para o 

desenvolvimentos sustentável com proteção e promoção dos recursos ambientais. 

VIII. O Reconhecimento do Resíduos Sólido Reutilizável e Reciclável 

V. A Ecoeficiência 

A Responsabilidade Compartilhada 
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XI. A Razoabilidade e a Proporcionalidade 

 

O Direito da Sociedade à Informação e ao Controle Social consiste em uma ferramenta para 

proteção e relação da sociedade com o meio ambiente, permitindo o estabelecimento de uma 

parceria do Poder Público com a Sociedade Civil. 

"De maneira resumida, deve contemplar o direito de informar, de se informar e de ser informado". 
 

O Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade existem para adequar os meios e os fins dos 

Atos Administrativos, e também para impedir que o Poder Público ultrapasse os limites de suas 

prerrogativas. 

De maneira esclarecedora, a Razoabilidade remete à racionalidade da descrição judicial, um 

sinônimo de equivalência de bom senso, equivalência. Já a Proporcionalidade possui o intuito de 

proteger e impor a observância dos direitos fundamentais, ''filtrando" os excessos às peculiaridades 

de determinada situação. 

X. O Direito da Sociedade à Informação e ao Controle Social 



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Brejinho de Nazaré (TO) 6  

 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é parte de um processo que busca 

provocar uma gradual mudança de atitudes e hábitos do Poder Público e da população de Brejinho 

de Nazaré (TO), que vai desde a geração, passando pelo manejo e transporte até a destinação final 

dos resíduos sólidossob diversos cenários e escala temporal. 

Considerando-se os critérios estabelecidos pelos aspectos legais e normativos, bem como os 

administrativos, técnicos, educacionais, socioeconômicos, ambientais e seguindo os princípios 

abordados anteriormente, serão apresentadasnos itens a seguir, os principais conceitos e ações que 

nortearão o gerenciamento, coleta, tratamento (quando for o caso), disposição temporária e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, de forma a atender os aspectos 

estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e construir no município de Brejinho de 

Nazaré (TO) sua própria política para a gestão ambientalmente adequada e legalmente amparada 

para os resíduos sólidos. 

Este documento foi elaborado considerando-se um horizonte de Plano correspondente a 20 anos, 

a partir da publicação da minuta, sendo sugeridas ao responsável pela sua execução, neste caso a 

Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO), revisões a cada 04 (quatro) anos, adequando-o às 

necessidades conforme surjam, assim como a instituição de novos programas, normas e 

instrumentos legais e normativos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos possui como objetivos específicos: 
 

o Proteger a Saúde Pública e a Qualidade Ambiental, dos compartimentos e recursos 

ambientais. 

o Apresentar a estimativa da quantidade de resíduos sólidos gerados no município de 

Brejinho de Nazaré (TO) em um determinado período. 

o Identificar os principais estabelecimentos e pontos geradores de resíduos sólidos no 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 

o Direcionar a realização de soluções locais referentes aos problemas relativos ao 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, disposição temporária e destinação final 

de resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

o Estimular a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos 

sólidos. 

o Realizar a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

3 OBJETIVOS 
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o Contribuir para a universalização dos Serviços de Saneamento Básico no município de 

Brejinho de Nazaré (TO). 

o Estimular a adoção de novos padrões e atitudes sustentáveis de produção e consumo de 

bens em serviços, em todos os segmentos da sociedade. 

o Implantar programas de Coleta Seletiva e de Logística Reversa. 

o Incentivar a implantação de empresas que fomentem a ações de Coleta Seletiva e Indústrias 

de reciclagem de materiais diversos. 

o Operação adequada do Aterro Sanitário no município de Brejinho de Nazaré (TO), com 

estruturas dimensionadas dentro dos aspectos normativos vigentes, permitindo a 

disposição final dos resíduos sólidos e a conservação dos compartimentos ambientais. 

o Capacitar a população local para realização dos procedimentos de manejos dos resíduos 

sólidos, incluindo a operação de Aterro Sanitário, de Centro de Triagem e de Pátio de 

Compostagem (quando for o caso). 

o Monitorar e fiscalizar o gerenciamento de resíduos sólidos após a implantação do PMGIRS 

no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

o Estimular o desenvolvimento, aprimoramento e adoção de tecnologias limpas. 
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A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o Município de 

Brejinho de Nazaré (TO) compreendeu uma série de procedimentos para coleta e análise de 

informações diversas, passando pela visita técnica pela equipe da empresa Araraúna Serviços de 

Engenharia Eireli no mês de Setembro de 2018 para obtenção das evidências e informações in loco 

que permitiram em momento posterior a elaboração deste documento. 

As atividades iniciaram-se com o primeiro contato com a Prefeitura Municipal e a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenvolvimento Sustentável, sendo 

questionadas informações sobre existência de leis, programas ambientais e de coleta seletiva, 

realização de procedimentos de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo 

funcionários, veículos e equipamentos envolvidos, assim como a coleta e destinação final dos 

resíduos sólidos. 

Foram adquiridos documentos impressos (leis), incluindo também a identificação dos principais 

estabelecimentos geradores de resíduos sólidos e a condução dos registrosfotográficos. Além disto, 

foi conduzida a visita a atual área de disposição final do município de Brejinho de Nazaré (TO), 

permitindo um diagnóstico de sua situação atual, bem como a condução da estimativa da geração 

dos resíduos sólidos. 

Esta visita técnica permitiu também a identificação e caracterização da área destinada à 

implantação do Aterro Sanitário, sendo obtidos os pontos de controle com o auxílio de GPS de 

navegação para melhor caracterização e enriquecimento deste documento técnico. 

As demais informações que complementaram, possuem como origem dados secundários 

vinculados aos aspectos conceituais, legais, normativos e de caráter socioambiental. Nesse sentido, 

foram adquiridas informações do censo e estimativa populacional dos anos de 1970 a 2018, assim 

como informações sobre diversos segmentos da economia local no Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE); complementando tais informações, o Atlas de Desenvolvimento Humano 

(2010) disponibilizou dados sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), taxa de 

natalidade, mortalidade e índices referentes ao ensino. 

Para a Caracterização Ambiental dos aspectos físicos e bióticos da região do município de Brejinho 

de Nazaré (TO), utilizou-se de informações da Secretaria de Planejamento e Modernização da 

Gestão Pública do Estado do Tocantins (SEPLAN-TO), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos do Tocantins (SEMARH-TO) e de publicações da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM) e a Agência Nacional de Águas (ANA), para descrição detalhada da 

4 METODOLOGIA 
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hidrografia, solos, vegetação, geologia, precipitação, clima, áreas especialmente protegidas e 

saneamento do município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Importante ressaltar que para a estruturação deste Plano, foi considerado também o conteúdo 

mínimo proposto pela Lei Federal nº 12.305 de 2010, em seu Art. 19, acrescentando aspectos 

relevantes existentes no Manual de Orientações Técnicas para o Programa de Resíduos Sólidos 

Urbanos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o Termo de Referência para elaboração 

de PMGIRS disponibilizado pelo Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS) órgão 

ambiental regulador do Estado do Tocantins. 

Todas as informações obtidas foram analisadas e organizadas para melhor ordenação das ideias, 

juntamente com a elaboração de mapas, organogramas e figuras, sendo concluído posteriormente. 

Este Plano será publicado em Minuta de Lei após conhecimento da câmara de Brejinho de Nazaré, 

sendo necessários os monitoramentos dos procedimentos de gestão e sua revisão a cada 04 (quatro) 

anos. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Brejinho de Nazaré 

(TO) é um documento cujo processo de implantação e revisão exigirá acompanhamento, mesmo 

após a sua conclusão, de modo a alinhar as proposições inicialmente feitas com a realidade do 

município a cada ano. 

A imagem a seguir apresenta o fluxograma que sintetiza a metodologia utilizada na elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Brejinho de Nazaré (TO) até a sua 

implantação. 
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Figura 1. Metodologia utilizada para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 
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5.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Os resíduos sólidos, segundo estabelece a NBR 10.004/2004 correspondem aos resíduos nos 

estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Estão inseridos nessa definição também 

os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, assim como os líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou mesmo, os que exijam para 

isso, técnicas economicamente inviáveis. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos por sua vez, define os resíduos sólidos como materiais, 

substâncias, objetos ou bens descartados, resultante de atividades humanas em sociedade, cuja 

destinação se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, assim como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água. 

Para maior esclarecimento os resíduos sólidos são definidos também pelas características físicas de 

compressividade (grau de compactação) e teor de umidade; pelas características químicasde poder 

calorífico (grau de inflamabilidade), potencial hidrogeniônico (pH), composição química (matéria 

orgânica, carbono, nitrogênio, potássio etc) e a relação carbono e nitrogênio (C:N); por fim, pelas 

características biológicas determinadas pelas populações microbianas e dos agentes patológicos 

existentes nos resíduos sólidos (IBAM, 2001). 

Importante diferenciar o termo resíduos sólidos, de lixo e de rejeitos. De acordo com o Dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa, o termo "lixo" refere-se a tudo aquilo que não se quer mais e se 

descarta; coisas inúteis, imprestáveis e sem valor. Contudo deve-se ressaltar que nos processos 

naturais não há lixo, apenas produtos inertes. Além disso, aquilo que não apresenta mais valor 

para aquele que descarta, para outro pode se transformar em insumo para um novo produto ou 

processo.Desta forma, neste documento o termo"lixo" será utilizado como sinônimo de resíduos 

sólidos. 

Os "rejeitos" são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, reutilização para 

outras finalidades, não apresentam outra possibilidade que não seja a disposição final 

ambientalmente adequada. 

5 CONSIDERAÇOES GERAIS 
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5.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM, 2001), existem várias maneiras 

de se classificar os resíduos sólidos, sendo que as mais comuns são quanto aos riscos potenciais de 

contaminação do meio ambiente e quanto à natureza ou origem. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu Art. 13, atribui duas classificações aos resíduos 

sólidos: 

I. Quanto à Origem: 

a) Resíduos Domiciliares. 

b) Resíduos de Limpeza Urbana. 

c) Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

d) Resíduos de Estabelecimentos Comerciais. 

e) Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico. 

f) Resíduos Industriais. 

g) Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). 

h) Resíduos de Construção Civil (RCC). 

i) Resíduos Agrossilvopastoris. 

j) Resíduos de Serviços de Transportes. 

k) Resíduos de Mineração. 

l) Resíduos Especiais (radioativos, óleos e graxas, lâmpadas fluorescentes, 

embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias). 

II. Quanto à Periculosidade: 

a) Resíduos Perigosos. 

b) Resíduos não perigosos. 
 

Para ampliar esta última classificação a NBR 10.004/04detalha a definição desses resíduos quanto 

ao grau de periculosidade, podendo ser: 

a) Resíduos de Classe I (Perigosos). 

b) Resíduos de Classe II (Não perigosos). 

o Resíduos Classe II A (Não Inerte). 

o Resíduos Classe II B (Inertes). 
 

Por meio do Quadro 1 a seguir, tem-se a sistematização das classificações dos resíduos sólidos 

apresentadas, com base nos critérios considerados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

pela NBR 10.004/04. 
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Quadro 1. Classificação dos resíduos sólidos conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a NBR 10.004/04. 

Classificação dos Resíduos Sólidos 

Natureza Física 
Úmidos 

Secos 

Composição Química 
Matéria Orgânica 

Matéria Inorgânica 

 

Riscos Potenciais ao Meio Ambiente 

Resíduos Classe I - Perigosos 

Resíduos Classe II - Não perigosos 

Resíduos classe II A - Não Inertes 

Resíduos classe II B - Inertes 

 
 

 

 
 

 

 
 

Origem 

Domésticos 

Limpeza Urbana 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Comerciais 

Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Industriais 

Serviços de Saúde (RSS) 

Construção Civil (RCC) 

Agrossilvopastoris 

Serviços de Transportes 

Resíduos de Mineração 

Radioativos 

Pneus 

Pilhas e Baterias 

Lâmpadas Fluorescentes 

Óleos Lubrificantes 

Embalagens de Agrotóxicos 

 

5.2.1 Classificação quanto à Natureza Física 

 

I. Resíduos Secos e Úmidos 
 

 

Os resíduos secos são os materiais recicláveis como, por exemplo: metais, papéis, plásticos, vidros, 

etc. Já os resíduos úmidos são os resíduos orgânicos e rejeitos, onde pode ser citado como exemplo: 

restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, resíduos de higiene etc. 

 

5.2.2 Classificação quanto à Composição Química 

 

I. Resíduos Orgânicos 
 

 

São os resíduos que possuem origem animal ou vegetal, neles podem-se incluir restos de alimentos, 

frutas, verduras, legumes, flores, plantas, folhas, sementes, restos de carnes e ossos, papéis, 

madeiras etc. A maioria dos resíduos orgânicos pode ser utilizada na compostagem sendo 

transformados em fertilizantes e corretivos do solo, contribuindo para o aumento da taxa de 

nutrientes e melhorando a qualidade da produção agrícola. 
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II. Resíduos Inorgânicos 
 

 

Inclui nessa classificação todo material que não possui origem biológica, ou que foi produzida por 

meios humanos como, por exemplo: plásticos, metais, vidros etc. Geralmente estes resíduos 

quando lançados diretamente ao meio ambiente, sem tratamento prévio, apresentam tempo 

elevado para sua degradação. 

 

5.2.3 Classificação quanto aos Riscos Potenciais ao Meio Ambiente 

 
I. Resíduos Classe I (Perigosos) 

 

São aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente apresentando uma ou mais 

das seguintes características: periculosidade, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade. (ex.: baterias, pilhas, óleo usado, resíduo de tintas e pigmentos, 

resíduo de serviços de saúde, resíduo inflamável etc). 

 

II. Resíduos Classe II(Não Perigosos) 

 

o Resíduos Classe II A (Não Inertes): aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I - perigosos ou de resíduos classe II B - inertes, nos termos da NBR 10.004. 

Os resíduos classe II A - não inertes, podem ter propriedades tais como biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. (ex.: restos de alimentos, resíduo de varrição 

não perigoso, sucata de metais ferrosos, borrachas, espumas, materiais cerâmicos etc). 

o Resíduos classe II B (Inertes): quaisquer resíduos que quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, 

não apresentarem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

(ex.: rochas, tijolos, vidros, entulho/construção civil, luvas de borracha, isopor etc). 

 

5.2.4 Classificação quanto à Origem 

 
I. Resíduos Domiciliares 

 

São os resíduos gerados das atividades diária nas residências, apresentam em torno de 50% a 60% 

de matéria orgânica, constituído por restos de alimentos (cascas de frutas, verduras e sobras etc.), 

e o restante é formado por embalagens em geral, jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, papel 

higiênico, fraldas descartáveis e uma grande variedade de outros itens. 

II. Resíduos de Limpeza Urbana 
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Compreende os resíduos oriundos de procedimentos que envolva o manejo dos resíduos de 

coletores (lixeiras) públicos, de varrição, de feiras, de eventos, de poda, de jardinagem e de 

capina.Também podem ser considerados os resíduos descartados irregularmente pela própria 

população, como entulhos, papéis, restos de embalagens e alimentos. 

III. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 
 

Referem-se a todos os resíduos gerados em atividades urbanas, em residências, procedimentos de 

varrição, poda, capina e de estabelecimentos comerciais. 

IV. Resíduos de Estabelecimentos Comerciais 
 

Equivalem aos resíduos gerados de acordo com a atividade dos estabelecimentos comerciais e de 

serviço. No caso de restaurantes, bares e hotéis predominam os resíduos orgânicos, já os escritórios, 

bancos e lojas os resíduos predominantes são o papel, plástico, vidro entre outros. 

V. Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico 

 

Aqueles advindos do conjunto de serviços, procedimentos e instalações de sistemas de 

tratamento/abastecimento de água (desde a captação até as ligações prediais e), esgotamento 

sanitário (coleta, transporte, tratamento e assimilação final), manejo de águas pluviais (transporte, 

detenção/retenção para o amortecimento de vazões e cheias) conforme define Guerra (2012). 

VI. Resíduos Industriais 
 

São os resíduos gerados pelas atividades dos ramos industriais, tais como metalurgia, química, 

petroquímica, papelaria, alimentícia, dentre outras. Apresentam características diversificadas, 

podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, 

madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas etc. 

Adota-se a NBR 10004 da ABNT para classificar os resíduos industriais como: 
 

o Classe I (Perigosos). 

o Classe II (Não perigosos). 

o Classe II A (Não perigosos - não inertes). 

o Classe II B (Não perigosos - inertes). 

 

 

 

 
VII. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

 

Segundo a Resolução RDC nº 306/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a 

Resolução nº. 358/05 do CONAMA, os resíduos de serviços de saúde são todos aqueles 

provenientes de atividades relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive 
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de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; 

necrotérios; funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento; serviços de 

medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimento de ensino e 

pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico 

in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, 

entre outros similares. 

De acordo com essas referidas resoluções, os resíduos de serviços de saúde são classificados 

conforme resume o Quadro 2 abaixo. 

Quadro 2. Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). 

Grupo  Descrição 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Grupo A 

(Potencialmente Infectantes) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
A1 

Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação 

de produtos biológicos, exceto os hemoderivados. 

Descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados. 

Meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, 
inoculação ou mistura de culturas. 

Resíduos de laboratórios de manipulação genética. 

Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou 
animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica 

por agentes Classe de Risco 4, microrganismos com relevância 
epidemiológica e risco de disseminação ou causador de 

doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 
desconhecido. 

Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes 
rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com 

prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta 
incompleta. 

Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou 
líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do 
processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. 

 

 
 

A2 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 
provenientes de animais submetidos a processos de 

experimentação com inoculação de microorganismos, bem 

como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de 

serem portadores de microrganismos de relevância 
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram 

submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou 
confirmação diagnóstica. 

 

 

A3 

Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 

fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas 
ou estatura  menor que  25 centímetros  ou idade  gestacional 

menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou 

legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar. 

 

 

 

A4 

Kits de linhas arteriais, endovenosas e deslizadores, quando 
descartados. 

Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; 
membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de 

pesquisa, entre outros similares. 

Sobras de amostras de laboratórios e seus recipientes contendo 
fezes, urina  e secreções,  provenientes  de pacientes  que não 
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Grupo  Descrição 

  contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de 
Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco 

de disseminação, ou microrganismo causador de doença 

emergente que se torne epidemiologicamente importante ou 

cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com 
suspeita de contaminação com príons. 

 

A5 

Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes 
ou escarificantes, e demais materiais resultantes da atenção à 

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

 
 

 

 
 

 

Grupo B 

(Químicos) 

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; 
anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, 

drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os 
resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados 

pela Portaria MS nº 344/98 e suas atualizações. 

Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais 
pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 

contaminados por estes. 

Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 

Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises 
clínicas. 

Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da 
NBR 10.004/04 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e 
reativos). 

 
 

 

Grupo C 

(Rejeitos Radioativos) 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 

isenção especificados nas normas do Centro Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) e para os quais a reutilização é imprópria ou não 
prevista. 

Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados 

com radionuclídeos, proveniente de laboratórios de análises clinica, 

serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a Resolução nº 
CNEN-6.05. 

Grupo D 

(Resíduos Comuns) 

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças 

descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, material 

utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises. 

 
Grupo E 

(Resíduos Perfurantes ou 

Cortantes) 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes como lâminas de 

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

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos 
capilares, micropipetas, espátulas e todos os utensílios de vidros 

quebrados em um laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e 
placas de Petri). 

Nota: Agente Classe de Risco 4 -(alto risco individual e para a comunidade): inclui os agentes biológicos com grande poder de 
transmissibilidade por via respiratória ou de transmissão desconhecida. 

 
Acrescenta-se que o Art. 20 da Lei Nº 12.305/2010 os estabelecimentos geradores de resíduos dessa 

natureza estão sujeitos à elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

específicos, onde deverão ser descritas as técnicas utilizadas para o manejo, tratamento e o descarte 

desse tipo de resíduo neste estabelecimento. 

VIII. Resíduos de Construção Civil (RCC) 
 

Os resíduos da construção civil são uma mistura de materiais inertes provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, os resultantes da preparação e da 
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escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 

metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., frequentemente chamados de entulhos 

de obras. 

De acordo com o CONAMA nº307/02, os resíduos da construção civil são classificados da 

seguinte forma: 

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

construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra- 

estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; além de resíduos de reparos de 

edificações, ou seja, componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, 

entre outros), argamassa e concreto;processo de fabricação e/ou demolição de peças pré- 

moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios, entre outros) produzidas nos canteiros 

de obras. 

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

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

o Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os 

produtos oriundos do gesso. 

o Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, 

solventes, óleos, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de 

clínicas radiológicas, instalações industriais. 

IX. Resíduos Agrossilvopastoris 

 

Originados das atividades agrícolas e da pecuária, formado basicamente por embalagens de 

adubos, defensivos agrícolas contaminadas com pesticidas e fertilizantes químicos, utilizados na 

agricultura, restos vegetais, fezes de animais etc. 

X. Resíduos de Serviços de Transportes 
 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos de transportes são aqueles originários 

de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários, ferroviários e de passagens de fronteira, 

podendo ter origem e natureza variada, como: os resíduos de cozinhas, serviços de bordo; 

químicos, metais, óleos; cargas perdidas, mal acondicionadas ou apreendidas; papel, papelão, 

vidros, plásticos e embalagens; contaminados com óleos; lâmpadas, pilhas e baterias; resíduos de 

operações/manutenção como estopas, papéis, serragem, panos; desperdícios nos processos de 

carga e descarga de grãos; acondicionamento de cargas e limpezas e materiais de escritórios. 

XI. Resíduos de Mineração 
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São aqueles gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamentos de minérios, em que 

muitas vezes são dispostos à superfície do terreno, em locais pré-selecionados sendo denominados 

bota-foras. Dentre os materiais gerados estão os rejeitos sólidos, lamas das serrarias de mármore e 

granito; decantação de efluentes; lodo de tratamentos de efluentes de galvanoplastia no tratamento 

de joias e folhelhos; resíduos/rejeitos de mineração artesanal; mercúrio proveniente do processo 

de amalgamação do ouro; material particulado proveniente do beneficiamento de rochas diversas, 

entre outros. 

XII. Resíduos Especiais 
 

São considerados em função de suas características tóxicas, radioativas e contaminantes, devido a 

isso passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, 

transporte e sua disposição final. Dentro da classe de resíduos de Fontes especiais, merecem 

destaque os seguintes resíduos: 

o Resíduos Radioativos: provenientes das atividades nucleares, relacionadas com urânio, 

césios, tório, radônio, cobalto, entre outros, que devem ser manuseados de forma adequada 

utilizando equipamentos específicos e técnicos qualificados. 

o Óleos Lubrificantes: na maioria das vezes compostos por aditivos, o que confere grande 

potencial poluidor. Podem causar intoxicação principalmente pela presença de compostos 

como o tolueno, o benzeno e o xileno, que são absorvidos pelos organismos provocando 

câncer e mutações, entre outros distúrbios. 

o Lâmpadas Fluorescentes: são compostas por Mercúrio, um metal pesado altamente tóxico; 

quando intacta, ela não oferece perigo, sua contaminação se dá quando ela é quebrada, 

queimada ou descartada em aterros sanitários, assim, liberando vapor de mercúrio, 

causando grandes prejuízos ambientais, como a poluição do solo, dos recursos hídricos e 

da atmosfera. 

o Embalagens de Agrotóxicos: referem-se aos recipientes de insumos agrícolas, produtos 

químicos usados em lavouras, na pecuária e até mesmo no ambiente doméstico como: 

inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos. 

Possuem tóxicos que representam grandes riscos para a saúde humana e de contaminação 

do meio ambiente. 

o Pilhas e Baterias: contêm metais pesados, possuindo características de corrosividade, 

reatividade e toxicidade, sendo classificadas como Resíduo Perigoso de Classe I. Os 

principais metais contidos em pilhas e baterias são: Chumbo (Pb), Cádmio (Cd), Mercúrio 

(Hg), Níquel (Ni), Prata (Ag), Lítio (Li), Zinco (Zn), Manganês (Mn) entre outros 

compostos. Esses metais causam impactos negativos sobre o meio ambiente, 

principalmente ao homem se expostos de forma incorreta. 
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o Pneus: sua principal matéria-prima é a borracha vulcanizada, mais resistente que a borracha 

natural, não se degrada facilmente e, quando queimada a céu aberto, gera enormes 

quantidades de material particulado e gases tóxicos, contaminando o meio ambiente com 

carbono (C), enxofre (S) e outros poluentes. 

 

5.3 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de acordo com a Lei Federal nº 12.305 de 2010, 

corresponde ao conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Acrescenta-se ainda que gerenciar 

os resíduos sólidos de forma adequada significa: 

o Manter o município de Brejinho de Nazaré (TO) limpo por um sistema de coleta e 

transporte adequado, tratando os resíduos sólidos com tecnologias compatíveis com a 

realidade local. 

o Conjunto interligado de todas as ações e operações do gerenciamento, influenciando umas 

às outras. Assim, uma coleta mal planejada encarece o transporte; um transporte mal 

dimensionado gera prejuízos e reclamações e prejudica o tratamento e a disposição final 

do resíduo; tratamento mal dimensionado não atinge os objetivos propostos; e as 

disposições inadequadas causam sérios impactos ambientais. 

o Garantir o destino ambiental correto e seguro para os resíduos sólidos coletados. 

o Conceber o modelo de gerenciamento do município de Brejinho de Nazaré (TO), levando 

em conta que a quantidade e a qualidade dos resíduos gerados em uma dada localidade 

decorrem do tamanho da população e de suas características socioeconômicas e culturais, 

do grau de urbanização e dos hábitos de consumo vigentes. 

o Manter a conscientização da população para separar materiais recicláveis. 

o Catadores de materiais recicláveis organizados em cooperativas e/ou associações, 

adequados a atender à coleta do material oferecido pela população e comercializá-lo junto 

às fontes de beneficiamento. 

Os procedimentos de gestão dos resíduos sólidos buscam atender aos objetivos do conceito de 

prevenção da poluição, evitando-se ou reduzindo a geração de resíduos e poluentes prejudiciais ao 

meio ambiente e à saúde pública. Assim busca-se priorizar a redução na fonte, o reaproveitamento, 

o tratamento e disposição final; essas estratégias devem ocorrer em função das condições legais, 

sociais, econômicas, culturais e tecnológicas existentes no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Por fim, enfatiza-se que a gestão integrada dos resíduos sólidos proporciona diversos e 

consideráveis benefícios para a qualidade de vida das populações. Ao implantar esse sistema busca- 

se enraizar os conceitos propostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos nos hábitos da 
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população do município de Brejinho de Nazaré (TO), estabelecendo assim, o manejo adequado 

dos resíduos gerados e a criação de mercados para o aproveitamento econômico dos mesmos. 

 

5.3.1 Procedimentos Técnico-operacionais para o Sistema de Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos 

 

O Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é composto por atividades relacionadas às 

etapas de geração, acondicionamento, coleta e transporte, reaproveitamento, tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos. 

De maneira ilustrativa, apresenta-se a Figura 2 seguir, em que são detalhados os procedimentos 

técnico-operacionais necessários para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. 

 

Figura 2. Modelo esquemático dos procedimentos necessário para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. 
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I. Limpeza Urbana 

 

Procedimentos que envolvem a varrição de logradouros, coleta de resíduos de poda e capina, 

limpeza de sistemas de drenagem, pintura de guias (meios-fios); trata-se de uma etapa essencial 

para segurança, aspectos estéticos e sanitários das vias públicas. 

 

II. Acondicionamento de Resíduos Sólidos 
 

Acondicionar os resíduos sólidos significa prepará-los para a coleta de forma sanitariamente 

adequada, como ainda compatível com o tipo e a quantidade de resíduos. O acondicionamento 

adequados dos resíduos sólidos evita acidentes, a proliferação de vetores, minimização deimpactos 

visuais e olfativos, facilitando principalmente a realização da coleta. 

 

III. Coleta de Resíduos Sólidos 

 

Corresponde ao recolhimento dos resíduos sólidos acondicionados pelos geradores mediante 

transporte adequado, a uma possível estação de transferência, a um eventual tratamento e à 

disposição final; sua principal finalidade é evitar a propagação de vetores e problemas de saúde que 

eles possam propiciar. 

 

IV. Transporte de Resíduos Sólidos 

 

O transporte dos resíduos sólidos coletados é realizado por veículo específico e permite a conexão 

entre a fonte geradora e a área de disposição final. Vários tipos de veículos coletores podem ser 

utilizados, como caminhões compactadores, caminhões basculantes, caminhões com carroceria de 

madeira aberta, veículos utilitários de médio porte, caminhões-baú ou carroças. 

 

V. Transbordo ou Transferência 

 

As estações de transferência são unidades instaladas próximas ao centro de massa de geração de 

resíduos sólidos para que os caminhões de coleta, após cheios, façam a descarga e retornem 

rapidamente para complementar o roteiro de coleta. Geralmente são implantados quando existe 

considerável distância entre o ponto de coleta e o local de destinação final, com o intuito de evitar 

o atraso nos roteiros de coleta, alongamento a exposição dos resíduos, aumento no custo de 

transporte, entre outros. 

 

VI. Reaproveitamento de Recicláveis 

 

O reaproveitamento dos recicláveis são ações corretivas cujos benefícios estão associados a 

valorização de resíduos sólidos, ganhos ambientais com a redução do uso de recursos naturais e 

da poluição, geração de emprego e renda e aumento da vida útil dos sistemas de disposição final. 
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Os resíduos coletados podem ter maior valor agregado se beneficiados por meio de procedimentos 

como segregação por tipo de materiais constituintes, lavagem, trituração, peneiramento, 

prensagem e enfardamento de acordo com as exigências do mercado consumidor. 

Para os resíduos sólidos urbanos gerados em pequenos municípios, destacam-se asseguintes formas 

de reaproveitamento e tratamento de resíduos: 

o Reciclagem: processo de transformação dos resíduos com o objetivo de serem inseridos 

novamente como matéria-prima na cadeia produtiva. 

o Reutilização: uso direto dos resíduos sólidos como produto, necessitando apenas de 

procedimentos de limpeza, lavagem ou esterilização. 

o Recuperação: extração de substâncias ou partes (peças) dos resíduos sólidos. 
 

VII. Tratamento dos Resíduos Sólidos 

 

Realização de procedimentos para reduzir a quantidade ou o potencial poluidor/contaminador 

dos resíduos sólidos, transformando-os em material inerte ou biologicamente estável. Dentre 

diversas técnicas de tratamento destaca-se a incineração, compostagem, desinfecção etc. 

 

VIII. Disposição Final 

 

É a confinação dos resíduos sólidos associada a procedimentos operacionais simplificados e ao uso 

de escavação por trincheiras. A forma de disposição final mais recomendada atualmente é o 

encaminhamento aos Aterros Sanitários, porém existem outras formas, como poderá ser observado 

nos itens a seguir. 

 

5.4 SISTEMAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

O desafio da limpeza urbana, advindo do crescimento das cidades, não consiste apenas em remover 

os resíduos sólidos de logradouros e edificações, mas, em propiciar um destino final adequado após 

a coleta (IBAM, 2001). 

Segundo Guerra (2012), a disposição final é a última etapa do ciclo de vida de um produto, após 

seu descarte, acondicionamento, coleta, tratamento (se necessário) é acomodado em local próprio, 

que visa gerar a menor/nenhum impacto ao meio ambiente e à saúde humana. 

Após a publicação da Lei Federal nº 12.305 de 2010, foi estabelecido um prazo de 04 (anos) para 

a implantação de estruturas adequadas para o recebimento dos resíduos sólidos, e extinção de 

lixões, fontes de significativas contaminações aos recursos ambientais e danos a diversos 

compartimentos ambientais. 

O processo mais recomendado atualmente para a disposição adequada dos resíduos sólidos 

geradoras é o Aterro Sanitário, conforme será apresentado a seguir. 



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Brejinho de Nazaré (TO) 24  

5.4.1 Lixão ou Vazadouro a Céu Aberto 

 
O Lixão ou Vazadouro a céu aberto é considerada a forma mais inadequada de disposição final 

dos resíduos sólidos, caracterizada pela simples disposição de resíduos sólidos sobre o solo, sem 

qualquer medida protetiva deste compartimento ambiental, o que favorece a percolação de 

chorume no solo com consequente contaminação de corpos hídricos, propagação de vetores e 

transporte de resíduos sólidos pela ação do vento. A Figura 3 a seguir,ilustra detalhadamente o 

aspecto de um lixão. 

Figura 3. Croqui esquemático de funcionamento de um Lixão ou vazadouro a céu aberto. 

Fonte: Resíduos Sólidos Alagoas (2019). 

 

Em muitos casos, os resíduos domiciliares são depositados juntamente com os resíduos de serviços 

de saúde, industriais, entre outros, cujo poder de contaminação e propagação de doenças é elevado, 

principalmente se existir catadores ou animais no local. 

Pode haver também outros problemas associados, além da presença de famílias que sobrevivem da 

coleta de resíduos recicláveis, existem animais (porcos, cachorros e aves), além do risco de 

incêndios e explosões causados pelos gases gerados através da decomposição dos resíduos sólidos 

e escorregamentos das pilhas íngremes. 

 

5.4.2 Aterro Controlado 
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O Aterro Controlado também é uma forma de confinar tecnicamente os resíduos coletados sem 

poluir o ambiente externo, porém não ocorre a coleta e tratamento do chorume e a queima do 

biogás (IBAM, 2001). 

A NBR 8849:1995 define como Aterro Controlado a técnica de disposição dos resíduos sólidos 

utilizando princípios de engenharia, cobrindo-os apenas com uma camada de material inerte, 

conforme detalha a Figura 4 a seguir. 

Figura 4. Croqui esquemático de funcionamento de um Aterro Controlado. 
Fonte: Blog Olhando Biologia (2019). 

 

Os Aterros Controlados surgiram no intuito de amenizar os problemas oriundos dos lixões, sendo 

considerados uma alternativa intermediária entre os lixões e o aterro sanitário, uma vez que há 

apenas a cobertura com material inerte; existindo em casos especiais, dispositivos de drenagem 

para a coleta do chorume e dos gases gerados pela decomposição da matéria orgânica. 

 

5.4.3 Aterro Sanitário 

 
O Aterro Sanitário é um método para disposição final dos resíduos sólidos urbanos,sobre terreno 

natural, através do seu confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, 

segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ao meio ambiente, em particular 

à saúde e à segurança pública (IBAM, 2001). 

É considerado como a melhor tecnologia para a destinação final dos resíduos sólidos, consistindo 

em uma área especialmente preparada, com elevado investimento em infraestrutura, equipamentos 
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e sistemas para coleta de chorume e gases produzidos, projetados sob normas específicas, a 

exemplo da NBR 8419:1992. Por meio da Figura 5 a seguir,tem-se os detalhes do funcionamento 

de um Aterro Sanitário. 

 

Figura 5. Croqui esquemático de funcionamento de um Aterro Sanitário. 

Fonte: Blog Movimento Pureza (2019). 

 
Os resíduos sólidos coletados a cada jornada, são compactados e cobertos com material inerte 

(geralmente solo de textura argilosa, ou seja, impermeável), sendo o chorume contido por uma 

manta impermeabilizadora ou argila, coletado posteriormente por sistemas específicos. 

Os Aterros Sanitários em geral possuem um Setor de Preparação, Setor de Execução e Setor 

Concluído. Na Preparação é realizada a impermeabilização e o nivelamento do terreno, obras de 

drenagem para captação do chorume para conduzi-lo ao tratamento, além das vias de circulação. 

As áreas limítrofes devem apresentar cerca viva para evitar/diminuir a proliferação de odores e 

minimizar o impacto visual. 

Durante a Execução, os resíduos sólidos são separados de acordo com suas características e antes 

de ser depositado, todos os resíduos sólidos são pesados com a finalidade de acompanhamento da 
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qualidade de suporte do Aterro Sanitário; os resíduos que produzem material percolado são 

revestidos por camada selante. 

Por fim, quando atingida a capacidade de disposição dos resíduos sólidos em uma vala no Aterro 

Sanitário, inicia a etapa de conclusão, ou seja, os resíduos passam a ser depositados em outros setor 

(vala); os resíduos líquidos coletados são tratados por meio de unidades de tratamentos específicas, 

cujo efluente final produzido poderá ser direcionado para sumidouros, dispostos sobre o solo ou 

assimilados em corpos hídricos conforme prevê a Resolução Conama nº 430/2011. 

Os gases produzidos são coletados e continuamente incinerados, por equipamentos queimadores; 

em alguns casos, poderão ser utilizados como fontes de energia para o funcionamento de máquinas 

e equipamentos no interior da área de operação do Aterro Sanitário. As água pluviais são drenadas 

e direcionadas para áreas lindeiras às de disposição ou encaminhadas para o tratamento nas 

mesmas unidades em que são direcionados os chorumes para o tratamento. É importante 

acrescentar que devem ser realizados procedimentos de monitoramento constante do lençol 

freático por meio de poços e controle de vazões distribuídos em toda área do Aterro Sanitário. 

 

5.4.4 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

 
Os Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP) foram introduzidos pela Resolução Conama nº 

404/2008 que simplificou o licenciamento para este tipo de instalação, limitada à disposição final 

de 20 toneladas diárias de rejeitos. 

Correspondem à soluções seguras, eficientes e de baixo custo; foram posteriormente normatizados 

pela NBR 15849:2010. Vale ressaltar que nestes locais só poderão ser depositados resíduos 

domiciliares, de limpeza urbana, resíduos de serviços de saúde tratados e demais resíduos não 

perigosos. 

Pode ser uma alternativa para pequenas cidades, cujo volume de resíduos sólidos produzidos 

diariamente é baixo. Em respeito às normas técnicas, possuem sistemas de coleta e tratamento de 

gases e chorume, balança rodoviária para a medição da massa de resíduos a ser depositada, porém, 

em diversos casos, não se utiliza a impermeabilização da base e cobertura das pilhas com material 

inerte, fato que deve ser reconsiderado. 

 

5.5 PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 
 

O território nacional está compartimentado em 5.645 Municípios, dos quais, um total de 80% 

possuem menos de 20 mil habitantes, considerados de pequeno porte e com pouca estrutura para 

manter um sistema de gestão de resíduos em patamares adequados no ponto de vista ambiental e 

sanitário (CAMPINAS, 2012). 
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Estima-se que todos esses municípios geram aproximadamente 182.692,00 toneladas/dia de 

resíduos sólidos, apresentando uma geração per capita de 1,15 kg/hab/dia. Segundo informações 

da Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012) a geração 

de resíduos sólidos cresceu de 1,3% de 2011 para 2012, índice superior à taxa de crescimento 

populacional urbano no país. 

A quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados no ano de 2012 cresceu em todas as regiões, 

em comparação ao dado de 2011, com destaque para a Região Sudeste que apresentou os maiores 

índices, respondendo por mais de 50% do resíduos sólidos urbanos coletados, ou seja, corresponde 

ao maior percentual de cobertura dos serviços de coleta do país. A Região Norte por sua vez, 

apresentou os menores valores, um total de 6,4% do total de resíduos sólidos urbanos coletados, 

tendo uma geração per capita estimada em 0,965 kg/kab/dia. 

Quanto à destinação final dos resíduos sólidos coletados, a pesquisa da Abrelpe (2012)revelou que 

58% seguiram para Aterros Sanitários, praticamente sem alteração do cenário registrado no ano 

anterior. Nesse sentido, é importante ressaltar que os 42% restantes correspondem a 76 mil 

toneladas diárias, que são encaminhadas para lixões ou aterros controlados, ou seja, dispostos 

inadequadamente. 

 

5.6 PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DO TOCANTINS 
 

Assim como em diversos Estados brasileiros, atualmente os estudos para adequação dos 

procedimentos de gestão de resíduos sólidos têm sido realizados de maneira crescente, frente aos 

prazos estabelecidos pela Lei Federal nº 12.305 de 2010. 

Segundo dados da Abrelpe (2012) no Estado do Tocantins foram gerados no ano de 2012 um total 

de 1.075,00 toneladas de resíduos sólidos por dia, sendo que deste, 927,00 toneladas foram 

coletadas; a geração per capita estimada para o mesmo ano foi de 0,828 kg/hab/dia. 

Para o ano de 2012 do total de resíduos sólidos coletados (citados anteriormente), 32,7% são 

destinados aos Aterros Sanitários existentes, como o da Capital Palmas; um total de 36,8% dos 

RSU são destinados aos Aterros Controlados e o restante, 30,5% são destinados aos Lixões, um 

dos sistemas de destinação final mais presente em grande parte dos 139 municípios tocantinenses, 

como é o caso de Brejinho de Nazaré (TO), o que ressalta a necessidade de desativação dessas 

áreas e maior preocupação com o meio ambiente. 
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Nas últimas décadas uma crescente discussão acerca da grande geração de resíduos sólidos a nível 

global, tem fomentado a elaboração de programas, de instrumentos legais e normativos, que 

subsidiem a menor geração, o aproveitamento e a destinação final ambientalmente adequada de 

resíduos sólidos, buscando atribuir responsabilidades não só ao Poder Público mas sim a todos os 

segmentos da sociedade. 

Diante dos panoramas apresentados pelos Estados e Municípios brasileiros ao longos dos anos, 

referente ao procedimentos de saneamento e consequentemente de gestão de resíduos sólidos, 

desde o ano de 1991, tramitava no Congresso o Projeto de Lei nº 203/1991, que dispunha "sobre 

o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de 

serviços de saúde". 

A partir do ano de 2004, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) concentrou esforços na 

elaboração de propostas para a criação de diretrizes gerais aplicáveis aos resíduos sólidos em todo 

País, e assim instituir uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Foi instituído o grupo de discussão interministerial sobre o assunto e em Agosto do mesmo ano, o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) promoveu seminário intitulado 

"Contribuições à Política Nacional de Resíduos Sólidos", com o objetivo de formular propostas de 

projetos de lei do Governo Federal que incorporasse subsídios colhidos nos diversos setores da 

sociedade ligados à gestão de resíduos sólidos. 

Em 2008 foram realizadas Audiências Públicas, visitas, debates e reuniões técnicas externas e, em 

16 de junho de 2009, foi apresentada a "Minuta de Subemenda Substitutiva Global de Plenário ao 

PL nº 203/1991 e seus apensos", a qual foi aprovada pelo Plenário da Câmara em 10/03/2010. 

Por fim em 02 de Agosto de 2010 foi aprovado pelo Congresso Nacional e Sancionada pela 

Presidência da República a Lei Federal nº 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

um marco na história do país, uma vez que, promoveu um importante avanço no estabelecimento 

de instrumentos regulatórios para gestão dos resíduos sólidos no Brasil. 

Ressalta-se que a Política Nacional de Resíduos Sólidos soma-se a outras Leis de grande poder e 

representatividade, como: 

o Política Nacional de Meio Ambiente- Lei Federal nº 6.938 de Agosto de 1991. 

o Lei Federal de Saneamento Básico- Lei Federal nº 11.445 de 05 Janeiro de 2007. 

o Política Nacional de Recursos Hídricos- Lei Federal nº 9.433 de 08 de Janeiro de 1997. 

o Política Nacional de Educação Ambiental- Lei Federal nº 9.795 de 27 de Abril de 1999. 

6 ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS 
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o Política Nacional de Mudanças Climáticas- Lei Federal nº 12.187 de 29 de Dezembro de 

2009. 

o Lei de Consórcios Públicos - Lei Federal nº 11.107 de 06 de Abril de 2005. 

o Lei de Crimes Ambientais - Lei Federal nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998. 

o Estatuto das Cidades - Lei Federal nº 10.257 de 10 de Julho de 2001, assim como outras 

que serão apresentadas nos itens subsequentes. 

 

6.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 
 

O processo histórico de evolução da legislação federal no Brasil tem colocado em vigor diversas 

leis que vão de encontro ao ideal de se promover a qualidade de vida das populações através de 

ações que promovam a conservação dos recursos ambientais. 

No Brasil essas leis foram publicadas inicialmente na década de 80, diante da crise ambiental que 

se "espalhava" pelo mundo; porém, a maior atividade quanto à elaboração de leis de cunho 

ambiental deu-se na década de 90. Além das leis apresentadas anteriormente, o Quadro 3 a seguir 

faz uma síntese dos principais instrumentos legais existentes no Brasil voltados para as questões 

ambientais, qualidade de vida das populações, resíduos sólidos, dentre outros aspectos. 

 
Quadro 3. Instrumentos Legais Federais voltados para qualidade de vida da população, meio ambiente e resíduos 

sólidos. 

Ano Denominação Texto 

 

 

 
1988 

 

 
 

Constituição da República 

Federativa do Brasil 

Institui um Estado Democrático, destinado a assegurar 

o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com 
a solução pacífica das controvérsias. 

 

1985 

 

Lei Federal nº 7.347 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e dá outras providências. 

 

 

 
1989 

 

 

 
Lei Federal nº 7.802 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências. 

1988 Decreto Federal nº 96.044 
Regulamenta o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos. 

 

 

2010 

 

 

Decreto Federal nº 7.404 

Regulamenta a Lei nº12.305, de 02 de Agosto de 2010, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá 

outras providências. 
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Ano Denominação Texto 

2012 Projeto de Lei nº 3.899 
Institui a Política Nacional de Estímulo à Produção e 
ao Consumo Sustentáveis. 

 

6.2 RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

(CONAMA) 
 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) foi instituído por meio da Lei Federal nº 

6.938/1981, lei esta também denominada de Política Nacional do Meio Ambiente. É um Órgão 

Federal consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). 

Possui como competências estabelecer mediante proposta do Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), dos órgãos integrantes do Sisnama e 

conselheiros do Conama, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras, determinar quando necessário, a realização de estudos das alternativas 

e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, assim como outras 

competências. 

No Quadro 4 seguir são apresentadas Resoluções do Conama necessárias para implantação e 

orientação das atividades a serem propostas no presente documento. 

 
Quadro 4. Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente orientadoras ao presente documento. 

Ano Resolução Texto 

 
1986 

 
Resolução Conama nº 001 

Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios 
básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) como um dos 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

1991 

 

Resolução Conama nº 006 

Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos 

provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e 
aeroportos. 

1993 Resolução Conama nº 9 
Dispõe sobre uso, reciclagem, destinação e re-refino de 

óleos lubrificantes. 

1997 Resolução Conama nº 237 
Estabelece sobre critérios para o Licenciamento 

Ambiental. 

2001 Resolução Conama nº 275 
Estabelece código de cores para diferentes tipos de 
resíduos na coleta seletiva. 

2002 Resolução Conama nº 313 
Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 

Industriais. 

 

2002 

 

Resolução Conama nº 386 

Dispõe sobre procedimentos e critérios para o 
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 

resíduos sólidos. 

2005 Resolução Conama nº 358 
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

 

 

2008 

 

 

Resolução Conama nº 401 

Estabelece os limites máximos de Chumbo (Pb), Cádmio 

(Cd) e Mercúrio (Hg), para pilhas e baterias 
comercializadas no território nacional, bem como 

critérios e padrões para o seu gerenciamento 

ambientalmente adequado. 

 

2008 

 

Resolução Conama nº 404 

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 
ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos 

sólidos urbanos. 
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Ano Resolução Texto 

 

2009 

 

Resolução Conama nº 416 

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 

causada por pneus inservíveis e a sua destinação 
ambientalmente adequada. 

 

2010 

 

Resolução Conama nº 422 

Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos 

de Educação Ambiental, conforme a Lei Federal Nº 
9.795/1999 e dá outras providências. 

2010 Resolução Conama nº 424 
Revoga o parágrafo único do art. 16 da Resolução nº 
401 de 2008. 

 

6.3 NORMAS REGULAMENTADORAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS (ABNT) 
 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é responsável pela normatização técnica no 

Brasil necessária para o desenvolvimento tecnológico, representando oficialmente a International 

Organization for Standardization (ISO), a International Eletrotechnical Comission (IEC) e a Associação 

Mercosul de Normatização (AMN). 

No Quadro 5 a seguir são apresentadas normas da ABNT pertinentes à aplicação e execução de 

diversos procedimentos apresentado neste Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS). 

 
Quadro 5. Normas Brasileiras Regulamentadoras da ABNT aplicáveis ao Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

Ano 
Norma 

Regulamentadora 
Texto 

1982 NBR 7503 Ficha de emergência para transporte de cargas perigosas. 

1983 NBR 7501 Transporte Terrestre de cargas perigosas. 

1983 NBR 7504 
Envelope para transporte de cargas perigosas - Características e 
dimensões. 

1983 NBR 8418 
Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais 
perigosos. 

1985 NBR 8849 
Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos 
sólidos urbanos - Procedimento 

1987 NBR 8286 
Emprego da simbologia para o transporte rodoviário de produtos 
perigosos. 

1987 NBR 10157 
Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projetos, construção 

e operação. 

1989 NBR 11174 Armazenamento de resíduos classes II (não inertes) e III (inertes). 

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

1992 NBR 8419 
Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos 
urbanos - Procedimento 

1992 NBR 12235 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos- Procedimento 

1993 NBR 9191 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Especificação. 

1993 NBR 12980 
Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos - 
Terminologia 

1993 NBR 12807 Resíduos de Serviços de Saúde - Terminologia. 

1993 NBR 12808 Resíduos de Serviços de Saúde - Classificação. 

1993 NBR 12809 Manuseio de resíduos de Serviços de Saúde - Procedimentos. 



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Brejinho de Nazaré (TO) 33  

Ano 
Norma 

Regulamentadora 
Texto 

1993 NBR 12810 Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde. 

1993 NBR 13055 
Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Determinação da 
capacidade volumétrica. 

1993 NBR 13056 
Filmes plásticos para sacos para acondicionamento de lixo - 
Verificação da transparência. 

1994 NBR 13221 Transporte de resíduos - Procedimento. 

1995 NBR 13463 Coleta de resíduos sólidos - Classificação 

1996 NBR 8215 Preenchimento da ficha de emergência. 

1996 NBR 8843 Aeroportos - Gerenciamento de resíduos sólidos. 

1996 NBR 13591 Compostagem - Terminologia. 

1997 NBR 13853 
Coletores para resíduos de Serviços de Saúde perfurantes ou 

cortantes - Requisitos e métodos de ensaio. 

1997 NBR 13896 
Aterro de Resíduos Não Perigosos - Critérios para Projeto, 
Implantação e Operação. 

1997 NBR 13853 
Coletores para Resíduos de Serviços de Saúde perfurantes e 
cortantes 

2000 NBR 7500 
Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento 
de materiais. 

2000 NBR 9190 Sacos Plásticos para o Acondicionamento de Lixo - Classificação. 

2003 NBR 14599 
Requisitos de segurança para coletores/compactadores de 
carregamento traseiro e lateral. 

2004 NBR 7500 Transporte de produtos perigosos. 

2004 NBR 10005 
Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 
sólidos. 

2004 NBR 10004 Resíduos Sólidos - Classificação. 

2004 NBR 10006 
Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 
sólidos. 

2004 NBR 10007 Amostragem de resíduos sólidos. 

2004 NBR 15113 
Resíduos sólidos da Construção Civil e resíduos inertes - Aterros - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

2004 NBR 15114 
Resíduos sólidos da Construção Civil - Áreas de reciclagem - 
Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

2010 NBR 13332 
Implementos rodoviários - coletor-compactador de resíduos sólidos 
e seus principais componentes - terminologia. 

 

2010 

 

NBR 15849 

Resíduos sólidos urbanos - aterros sanitários de pequeno porte - 

diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 
encerramento. 

 

6.4 RESOLUÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

(ANVISA) 
 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi criada pela Lei nº 9.782 de 26 de Janeiro 

de 1989, como uma agência reguladora caracterizada pela independência administrativa e 

autonomia financeira. 

Tem como campo de atuação diversos setores da economia relacionados a produtos e serviços que 

possam afetar a saúde da população brasileira. Sua competência abrange tanto a regulação 

sanitária quanto a regulação econômica do mercado. O Quadro 6 a seguir, apresenta algumas 

resoluções importantes da Anvisa para a regulação de alguns procedimentos a serem realizados 
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durante a execução dos critérios propostos por este Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

 
Quadro 6. Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aplicáveis ao Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

Ano Resolução Texto 

 

2002 

 

RDC nº 342 

Instituir e aprovar o Termo de Referência, em anexo, para elaboração dos 

Planos de Gestão de Resíduos Sólidos a serem apresentados a ANVISA 
para análise e aprovação. 

2004 RDC nº 306 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde. 

 

2008 

 

RDC nº 56 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, 

Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

 
6.5 OUTROS ASPECTOS REGULATÓRIOS APLICÁVEIS 

 

Existem outros Órgãos Reguladores que controlam o transporte de cargas/resíduos perigosos ou 

com alto poder de contaminação, a exemplo do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e o 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), como mostra o Quadro 

7 a seguir. 

 
Quadro 7. Outros aspectos regulatórios aplicáveis ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS). 

Ano Resolução Texto 

1968 Resolução CONTRAN nº 404 
Classifica a periculosidade das mercadorias a serem 

transportadas. 

 

1991 

 

Portaria do INMETRO nº 221 

Aprova o Regulamento Técnico “Inspeção em 
equipamentos destinados ao transporte de produtos 

perigosos a granel não incluídos em outros regulamentos”. 

 

6.6 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
 

A nível estadual, o Estado do Tocantins possui diversas regulamentações voltadas para a 

sustentabilidade, meio ambiente e desenvolvimento, que propõem ações estratégicas em vários 

setores, como agricultura, recursos hídricos, sociedade etc. 

Os primeiros atos regulatórios do Estado do Tocantins datam da década de 90, após a criação do 

mesmo, com destaque para a Programa de Educação Ambiental instituído pelo Decreto Estadual nº 

1.011, em 15 de Maio de 1990, destinado a fomentar no cidadão tocantinense a consciência 

ambiental, objetivando a prática de desenvolvimento socioeconômico do Estado do Tocantins, 

associado a uma gestão adequada de seu meio ambiente. Porém, somente no ano de 2003, foi 

criada a Política Estadual de Educação Ambiental por meio da Lei Estadual nº 1.374. 

No que se refere aos procedimentos diretos de fiscalização e controle dos recursos ambientas, a Lei 

Estadual nº 071, de 31 e Julho de 1989 foi o marco quanto às normas de proteção ao meio 

ambiente. 
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Dois anos depois, fica instituída a Política Estadual de Meio Ambiente, por meio da Lei Estadual nº 

261 de 20 de Fevereiro, que além de dispor obre a política ambiental do Estado do Tocantins, 

apresenta diretrizes para elaboração, implementação e acompanhamento, abordando princípios, 

fixando objetivos e normas básicas para proteção do meio ambiente e melhorias da qualidade de 

vida da população. Em seu Capítulo III, Art. 19 aborda sobre aspectos de saneamento básico, a 

saber: 

"A promoção de medidas de saneamento básico e domiciliar residencial,comercial e 
industrial, essenciais à proteção do meio ambiente, constitui obrigação estatal,da 

coletividade e do indivíduo que, para tanto, no uso da propriedade, no manejo dos meios de 
produção legais, regulamentares e as recomendações, vedações e interdições ditadas pela 

autoridades ambientais, sanitárias e outras competentes". 

A Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA) nº 07 de 09 de Agosto de 2005, 

atua como uma ferramenta complementar, nas ações da Política Estadual de Meio Ambiente no 

sentido de fornecer um Sistema Integrado de Controle Ambiental (SICAM). É constituído por 

mecanismos de gestão voltados para o controle do uso dos recursos naturais, em conformidade 

com as políticas públicas de Meio Ambiente (Agenda Marrom), Florestal (Agenda Verde) e de 

Recursos Hídricos (Agenda Azul). 

No âmbito dos resíduos sólidos, o Decreto Estadual nº 837 de 05 de Outubro de 1999 institui o 

Programa Estadual de Coleta Seletiva de Lixo, também denominado de LIXOBOM, vinculado ao 

Naturatins, com a finalidade de desenvolver projetos, ações e estratégias destinadas a atenuar os 

impactos ambientais decorrentes da disposição indiscriminada de resíduos sólidos, sendo 

necessária: 

I. A elaboração dos planos de estratégias, ações e aplicação dos recursos do LIXOBOM, 

submetendo-os à aprovação do Governador do Estado. 

II. Compor parcerias com municípios e segmentos organizados da sociedade a fim de 
possibilitar a implantação de Postos de Entrega Voluntária (PEV) para recepção de 

material reciclável e distribuição de embalagens apropriada. 

III. Firmar termos de cooperação, convênios, acordos, expedindo os atos necessários à 

implantação e execução do programa. 

IV. Fornecer o suporte técnico-administrativo necessário ao funcionamento do programa. 

V. Estabelecer normas complementares sobre os meios de processamento dos resíduos orgânicos, 
as formas de aproveitamento dos recicláveis e a destinação dos inservíveis. 

De acordo com seu Art. 2, são objetivos do LIXOBOM contribuir para a redução de áreas de 

disposição final de resíduos sólidos; controle da poluição do solo e da água; aumentar a vida útil 

dos aterros sanitários; eliminar a disposição indiscriminada de resíduos inorgânicos; promover o 

desenvolvimento de atividades comerciais, industriais e agrícolas, mediante o aproveitamento de 

material reciclável, recondicionável e compostável; e fomentar formas alternativas de 

aproveitamento de resíduos. 
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Outro ato importante, foi a publicação da Lei Estadual nº 1.307 de 2002, que criou a Política 

Estadual de Recursos Hídricos (PERH), cuja finalidade foi de assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade e quantidade adequados a diversos 

usos, assim como: 

I. Incentivar a racionalização do uso dos recursos hídricos. 

II. Fomentar o desenvolvimento regional com base no aproveitamento múltiplo, integrado e 

sustentável dos recursos hídricos. 
III. Promover a prevenção e a defesa contra o efeito de eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

IV. Obter recursos para o financiamento de programa, projetos e intervenções no âmbito dos 

recursos hídricos. 

Para complementar a Lei citada anteriormente no ano de 2005, foi publicado o Decreto Estadual 

nº 2.432 de 2005, regulamentando a outorga do direito de uso dos recursos hídricos. 

Recentemente foi criada a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável do Tocantins, pela Lei nº 1.917 de 17 de Abril de 2008, visando a 

implementação de ações e contribuições dos objetivos, diretrizes e programas para conservação 

dos diversos recursos ambientais, considerando: 

I. O reconhecimento da importância da conservação das florestas, do cerrado e da 

biodiversidade diante das atividades antrópicas que provocam os efeitos nocivos da 
mudança global do clima e os compromissos fundamentais do Estado do Tocantins com o 

desenvolvimento sustentável da economia, do meio ambiente, da tecnologia e da qualidade 

de vida das presentes e futuras gerações. 

II. As características regionais do Estado do Tocantins, principalmente quanto à conservação 

das florestas e do cerrado, de acordo com os princípios. 

III. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o Protocolo de Quioto 

e as subsequentes decisões editadas em consonância com a Política Estadual sobre 

Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do 
Tocantins. 

IV. Os significativos impactos sociais, econômicos e ambientais das mudanças climáticas e os 

seus respectivos efeitos, em especial para as reservas florestais do Estado, de acordo com os 
relatórios governamentais e intergovernamentais, nacionais e internacionais, referentes às 

mudanças climáticas. 

V. A decisão do Estado do Tocantins em contribuir voluntariamente para estabilizar a 

concentração de gases de efeito estufa nos setores florestal, energético, industrial, de 

transporte, saneamento básico, construção, mineração, pesqueiro, agrícola ou 
agroindustrial, dentre outros. 

VI. A ampla divulgação das informações e propostas consolidadas pela Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e pelo Protocolo de 

Quioto, bem como sejam estimulados os projetos voluntários voltados à utilização do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e outros mecanismos e/ou regimes de 
mercado de créditos de carbono certificados que contribuam efetivamente para a 

estabilização da concentração de gases deefeito estufa. 

Por fim destaca-se o ICMS Ecológico, criado pela Lei Estadual nº 1.323 de 2002, que visa fornecer 

subsídios para que haja a conservação dos recursos hídricos e das áreas de proteção especial, além 

do estímulo para criação de programas ambientais e das Políticas Municipais de Meio Ambiente. 
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Em seu Art. 1º propõe que na composição dos cálculos daparcela do produto da arrecadação do 

ICMS Ecológico serão adotados índices que incentivem os municípios a: 

I. Criar leis, decretos e dotações orçamentárias que resultem na estruturação e implementação 

da Política Municipal de Meio Ambiente e da Agenda 21 local. 
II. Abrigar Unidades de Conservação Ambiental, inclusive Terras Indígenas. 

III. Controlar queimadas e combater incêndios. 
IV. Promover:a conservação e o manejo do solo, o saneamento básico, a conservação da água, 

a coleta e destinação final dos resíduos sólidos. 

 

6.7 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

O município de Brejinho de Nazaré (TO) possui regulamentações municipais insuficientes no que 

concerne aos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Tal situação, além de dificultar a 

elaboração de planos de gestão de resíduos sólidos, restringe a participação da população em 

audiências públicas municipais. 

De acordo com informações obtidas junto à Prefeitura Municipal, Brejinho de Nazaré (TO) não 

possui Plano Diretor, Código de Postura, Política de Meio Ambiente e nenhuma legislação 

referente à gestão dos resíduos sólidos. Além disso, o município não conta com uma lei que institua 

um Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

6.7.1 Programas Municipais relacionados ao Meio Ambiente. 

 
O município de Brejinho de Nazaré (TO) possui um Programa de Educação Ambiental na Rede 

de Escolas Municipais. Considerando que a educação ambiental é essencial para o envolvimento 

da sociedade com a temática ambiental, ressalta-se a importância dessa iniciativa. Destaca-se ainda 

a consonância dessa iniciativa com as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental 

(instituída pela Lei Nº 9.795/1999). 

Conforme prevê o Estatuto das Cidades, algumas legislações ainda precisam ser elaboradas para 

cumprir a função social da cidade, como a Lei de Uso e Parcelamento do Solo; Política de Meio 

Ambiente do município, Lei sobre a Estrutura Organizacional da Administração Municipal, 

Turismo e Meio Ambiente; Zoneamento Urbano e Rural entre outras regulamentações pertinentes. 
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7.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 
 

7.1.1 Divisão Político-Administrativa 

 
O Estado do Tocantins atualmente é dividido em 139 Municípios, agrupados em 02 (duas) 

Mesorregiões de Planejamento, ou seja, a Ocidental com 93 Municípios e 05 (cinco) Microrregiões 

de Gestão Administrativa e a Oriental com 46 Municípios e 03 (três) Microrregiões de Gestão 

Administrativa, compreendendo a Microrregião de Gurupi onde está inserido o município de 

Brejinho de Nazaré (TO). 

 

7.1.2 Aspectos Físico-geográficos 

 
A ocupação da área onde seria instalado o município de Brejinho de Nazaré (TO) ocorreu em 

meados do Século XIX, conforme informações do IBGE (2018), onde famílias oriundas do Estado 

do Maranhão, iniciaram a fixação de suas moradias no interior de uma fazenda, iniciando 

atividades agropecuárias. 

No ano de 1922 contavam-se em torno de 45 casas e aproximadamente 300 habitantes. Em 1930 

o povoado foi elevado a Distrito de Porto Nacional (TO) tendo sido instalado somente no ano de 

1931. 

Com a promulgação da Lei Estadual nº 2.124/1958 foi elevado a condição de município de 

Brejinho de Nazaré, sendo instalado oficialmente em 1º de Janeiro de 1932, sendo subordinado à 

Comarca de Porto Nacional. 

O topônimo Brejinho de Nazaré origina-se do pequeno Córrego Brejinho que banha a cidade e da 

Santa Padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, cuja festa religiosa é celebrada anualmente, a 08 de 

setembro. 

O Município de Brejinho de Nazaré (TO) localiza-se na região leste do Estado do Tocantins, 

ocupando uma área de 1.728,90 km², com uma população de 5.475 habitantes conforme a 

estimativa do IBGE (2018), resultando em uma densidade demográfica de 3,16 hab/km². 

Está localizado à margem esquerda do Rio Tocantins onde, ao norte e a leste faz limite com Porto 

Nacional (TO), a noroeste com Fátima (TO), a leste com Ipueiras (TO), ao sul com Santa Rosa 

(TO), São Valério (TO), e Peixe (TO); ao oeste, Aliança do Tocantins (TO), Crixás do Tocantins 

(TO) e Santa Rita do Tocantins (TO), conforme a divisão administrativa proposta pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

7 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 
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As principais vias que permitem o acesso ao município de Brejinho de Nazaré (TO) partindo-se de 

Palmas (TO) distante 111,00 km, são as Rodovias Estaduais TO-010, TO-070, TO-050 e a TO-255. 

Partindo-se do município de Porto Nacional (TO) a uma distância de 42 km, o acesso se dará pelas 

Rodovias Estaduais TO-255 e TO-070. Por meio da Figura 6 a seguir, tem-se os detalhes da 

localização do município de Brejinho de Nazaré (TO), e principais vias de acesso. 

Figura 6. Localização, limites municipais e vias de acesso ao município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 
7.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

7.2.1 Evolução Demográfica 

 
O município de Brejinho de Nazaré (TO), conforme apresentado anteriormente, está inserido na 

Microrregião de Gurupi, que apresentou no ano de 2010, conforme Censo do IBGE, um total de 

5.185 habitantes, o que representa 3,71% da população total do Estado do Tocantins. 
 

Ao longo dos anos, principalmente no período de 1970 a 2018, anos em que ocorreram Censos e 

Estimativas do IBGE, observa-se uma considerável dinâmica populacional, ou seja, a população 

total de Brejinho de Nazaré (TO) apresentou seu ápice na década de 80, com um total de 10.825 

habitantes, sendo 3.853 pertencentes à área urbana e 6.972 da área rural. 

Já no ano de 2010, como pode ser observado no Quadro8 a seguir, observa-se um significativo 

declínio da população rural de 6.828 habitantes em 1991 para 4.877 habitantes no ano de 2010. 
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Quadro 8. Distribuição Populacional nos anos de 1970 a 2018 no Município de Brejinho de Nazaré - TO. 

Ano População Total População Urbana População Rural 

1970* 6.179 749 5.430 

1980* 10.825 3.853 6.972 

1991* 6.828 3.333 3.495 

2000* 4.877 3.827 1.050 

2010* 5.185 4.195 990 

2018** 5.475 4.444 1.031 

Fonte: * Censo do IBGE: 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 
** Estimativa do IBGE: 2018. 

 
A Figura 7 a seguir ilustra a evolução da população total, urbana e rural no município de Brejinho 

de Nazaré (TO), detalhando a variação entre os anos de 1970 a 2018. 

 

Figura 7. Evolução Populacional (Urbana e Rural) no município de Brejinho de Nazaré (1970 a 2018). 

 

7.2.2 Distribuição Populacional 

 
A população do município de Brejinho de Nazaré (TO), demonstrou uma considerável dinâmica 

populacional, entre a área urbana e total, ao longo dos 48 anos, onde foram elaboradas censos e 

estimativas pelo IBGE. 

Importante acrescentar que no ano de 2010, o maior número de habitantes do sexo masculino, 

encontravam-se na faixa etária de 10 a 19 anos e o menor número era representado por homens 

acima de 70 anos. 

Para o caso de habitantes do sexo feminino, destaca-se que o maior número encontrava-se também 

na faixa etária de 10 a 19 anos, e o menor número era de mulheres na faixa etária de 60 a 69 anos. 
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A Figura 8 a seguir ilustra com detalhes a distribuição da população no município de Brejinho de 

Nazaré (TO), por sexo, segundo grupos de idade no ano de 2010. 

Figura 8. Distribuição da população no município de Brejinho de Nazaré (TO), por sexo e segundo grupos de 
idade (2010). 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

No ano de 2010 observou-se a participação da população migrante no município de Brejinho de 

Nazaré (TO), que representou 31% da população total. Deste percentual, um total de 41% são 

oriundos de outros Estados e Países Estrangeiros e o restante, ou seja, um total de 946 habitantes 

(59%) são naturais de municípios do Estado do Tocantins, conforme observa-se no Quadro 9 a 

seguir. 

 
Quadro 9. Relação de migrantes por origem, no município de Brejinho de Nazaré (TO) para o Ano de 2010. 

Municípios do 

Estado do Tocantins 

Outros Estados e 

Países Estrangeiros 
Total de Migrantes 

946 667 1.613 habitantes 

59% 41% 100,00% 

Fonte: IBGE, 2018. 

 
7.3 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

7.3.1 Produto Interno Bruto Municipal 

 
O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e 

serviços finais produzidos, sendo um dos indicadores econômicos mais utilizados com o objetivo 

de mensurar as atividades econômicas em uma determinada região. 
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No caso do município de Brejinho de Nazaré (TO), o Produto Interno Bruto (PIB) total para o ano 

de 2015 foi de R$ 93.168.830,00 reais, com destaque para o Setor de Agropecuária, que contribuiu 

com o valor de R$ 46.609,50 mil, seguido do Setor de Serviços com R$ 42.675,69 mil reais e por 

fim o Setor de Indústria com R$ 3.883,65 mil reais,resultando na renda per capita de R$ 17.583,46 

reais (IBGE, 2018). 

I. Setor Agropecuário 
 

A agropecuária tem rendimento expressivo no PIB total do município de Brejinho de Nazaré (TO), 

possuindo principalmente lavouras de cultivo temporário e utilizam tanto o cultivo convencional 

como o mínimo, sendo o plantio direto menos utilizado. 

A partir dos dados do IBGE referentes ao ano de 2015as atividades agrícolas desenvolvidas no 

município de Brejinho de Nazaré (TO), seguem listadas no Quadro 10 abaixo, dando-se destaque 

para produção de milho e soja que apresentaram o maior valor de produção para este ano avaliado. 

Quadro 10. Produção Agrícola no município de Brejinho de Nazaré (TO) para o ano de 2015. 

Lavouras Permanentes e 

Temporárias 

Área Colhida 

(Hectares) 

Produção 

(Toneladas) 

Valor da Produção 

(mil Reais) 

Banana 6,00 60,00 36,00 

Abacaxi 25,00 550,00* 845,00 

Arroz 150,00 378,00 282,00 

Mandioca 50,00 900,00 490,00 

Melancia 10,00 220,00 114,00 

Milho 1.534,00 7.224,00 3.102,00 

Soja 21.000,00 59.220,00 59.806,00 

Sorgo 300,00 360,00 89,00 

Fonte: IBGE, 2018. *Mil Frutos 

 

Na pecuária, são criados bovinos, aves, equinos, suínos e ovinos - sendo o bovino o rebanho 

predominante, com 52.840,00 cabeças, das quais em quase sua totalidade gado de corte, com 

apenas 2.706,00 cabeças de vacas ordenhadas (IBGE, 2010), conforme detalha o Quadro 11 

abaixo. 

Quadro 11. Atividades Pecuárias no município de Brejinho de Nazaré (TO) para o ano 2015. 

Criação Quantidade 

Alevinos 6.677,00 milheiros 

Matrixã 50,00 kg 

Pacu 4.000,00 kg 

Pintado 500,00 kg 

Tambacu 6.000,00 kg 

Tambaqui 1.000,00 kg 

Bovinos 52.840,00 cabeças 

Vacas ordenhadas 2.706,00 cabeças 

Bubalinos 16,00 cabeças 

Caprinos 54,00 cabeças 

Equinos 1.092,00 cabeças 

Galinhas 4.971,00 cabeças 

Galos, frangas, frangos e pintos 16.868,00 cabeças 
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Criação Quantidade 

Suínos 2.066,00 cabeças 

Ovinos 752,00 cabeças 

Mel 700,00 kg 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

II. Setor de Indústria 

 

A indústria representa para o município de Brejinho de Nazaré (TO) uma participação no Produto 

Interno Bruto - PIB de R$ 3.883,65 mil reais, o que equivale a 23,90% do total de riqueza 

produzida, representando a menor fonte de renda do município em comparação com os demais 

setores citados, como a agropecuária e o setor de serviços (IBGE, 2010). 

III. Setor de Serviços 
 

Conforme apresentado anteriormente, o Setor Econômico de Prestação de Serviços, representou o 

maior percentual de contribuição para o PIB no município de Brejinho de Nazaré (TO) ao longo 

dos anos, distribuídos nas atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, 

aquicultura, seguido da educação, comercio e demais serviços. 

 

7.3.2 Indicadores de Qualidade de Vida 

 
Os Indicadores de Qualidade de Vida, segundo o IBGE (2018), correspondem a um conjunto 

integrado de indicadores sociais que permitem avaliar não só a qualidade de vida e os níveis de 

bem-estar de pessoas ou grupos sociais, como também, permite analisar a efetivação de direitos 

humanos e o acesso a serviços, bens e oportunidades. 

De maneira sucinta, os Indicadores de Qualidade de Vida têm a função de comunicar (de modo 

compreensível) para o público em geral, quais os seguimentos da população, áreas da cidade, 

setores que necessitam de maior atenção por parte do Poder Público, incluindo ações de 

investimentos, tendo como objetivos e metas a melhoria da qualidade de vida de toda população. 

Nesse sentido, foi buscado uma nova referência para medir o estágio de desenvolvimento dos 

países, estados e municípios, até então, centrada no PIB per capita (análise apenas do fator 

econômico). Então, de modo a acrescentar o fator "humano" como foco principal e orientar as 

tomadas de decisões, foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

 

7.3.2.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) sintetiza o nível de sucesso atingido pela sociedade 

no atendimento a 03 (três) necessidades básicas e universais do ser humano: o acesso ao 

conhecimento (Educação), direito a uma vida longa e saudável (Longevidade) e direito a um 

padrão digno de vida (Renda). 
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Pode-se dizer que é uma expressão numérica dos fenômenos sociais territorialmente distribuídos 

(em três dimensões), contemplando valores que variam entre 0 (pior) a 1 (melhor), ou seja, quanto 

mais próximo deste último valor, maior será o nível de desenvolvimento humano em um 

município, estado , região ou país. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) por sua vez, foi elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para facilitar o acesso ao 

conhecimento e melhor expressar as condições sociais de diversos municípios e estados. 

Para melhor ilustrar, no Quadro 12 a seguir, observa-se o ranking dos estados brasileiros para o 

Índice de Desenvolvimento Humano no ano de 2010. O Estado do Tocantins, ocupa a 14ª 

colocação no ranking estadual, com o IDH de 0,699. A primeira colocação está para o Distrito 

Federal, cujo índice foi de 0,824 e a última colocação foi do Estado de Alagoas, com o IDH de 

0,631, para o referido ano. 

 
Quadro 12. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Ranking Nacional (2010). 

Ranking 

Estadual 
Município 

IDH 

(2010) 

Ranking 

Estadual 
Município 

IDH 

(2010) 

1º Distrito Federal 0,824 15º Rondônia 0,69 

2º São Paulo 0,783 16º Rio Grande do Norte 0,684 

3º Santa Catarina 0,774 17º Ceará 0,682 

4º Rio de Janeiro 0,761 18º Amazonas 0,674 

5º Paraná 0,749 19º Pernambuco 0,673 

6º Rio Grande do Sul 0,746 20º Sergipe 0,665 

7º Espírito Santo 0,74 21º Acre 0,663 

8º Goiás 0,735 22º Bahia 0,66 

9º Minas Gerais 0,731 23º Paraíba 0,658 

10º Mato Grosso do Sul 0,729 24º Pará 0,646 

11º Mato Grosso 0,725 25º Piauí 0,646 

12º Amapá 0,708 26º Maranhão 0,639 

13º Roraima 0,707 
27º Alagoas 0,631 

14º Tocantins 0,699 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

O município de Brejinho de Nazaré (TO) apresentou um aumento de 98% do IDH-M entre os anos 

de 1991 a 2010, ou seja, passou de 0,346 para 0,686, o que possibilitou sua 15ª colocação no ranking 

dos Municípios como mostra o Quadro 13 a seguir. 

 
Quadro 13. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) - Ranking do Município de Brejinho de Nazaré 

em relação a Microrregião de Gurupi. 

Ranking Estadual Municípios IDH-M (1991) IDH-M (2000) IDH-M (2010) 

- TOCANTINS 0,369 0,525 0,699 

1º Palmas 0,439 0,654 0,788 

8 º Alvorada 0,471 0,578 0,708 

14 º Figueirópolis 0,393 0,553 0,689 

15 º Brejinho de Nazaré 0,346 0,487 0,686 

27 º Peixe 0,320 0,482 0,674 

30 º Palmeirópolis 0,412 0,545 0,673 
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Ranking Estadual Municípios IDH-M (1991) IDH-M (2000) IDH-M (2010) 

39 º Sucupira 0,319 0,453 0,667 

41 º Aliança do Tocantins 0,380 0,544 0,663 

42 º Cariri do Tocantins 0,292 0,528 0,662 

43 º Jaú do Tocantins 0,311 0,471 0,662 

54 º Talismã 0,296 0,481 0,654 

57 º Santa Rita do Tocantins 0,281 0,430 0,651 

62 º Crixás do Tocantins 0,316 0,491 0,644 

107 º São Salvador do Tocantins 0,222 0,419 0,605 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2013. 
 

Conforme a classificação do PNUD, o Município de Brejinho de Nazaré (TO) é de Médio 

Desenvolvimento Humano(IDH entre 0,600 a 0,699) comparando-se o resultado obtido em 2010; 

lembrando que, o índice inferior a 0,500 é considerado Muito Baixo; entre 0,500 a 0,599 é 

considerado Baixo; entre 0,700 e 0,799 é considerado Alto e, superior a 0,800 é considerado Muito 

Alto. 

Existem também os índices parciais que juntos, possibilitam uma análise mais do IDH-M, no caso 

de Brejinho de Nazaré (TO), conforme o Quadro 14 a seguir, verifica-se que o IDH-M Educação 

aumentou 296% entre os anos de 1991 a 2010, seguido do IDH-M Renda com crescimento total 

de 44,87% e por fim, o IDH-M Longevidade com um total de 34% respectivamente. 

 
Quadro 14. Componentes do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) - Brejinho de Nazaré (1991 a 

2010). 

 

UF/Município 

IDH-M 
Educação 

IDH-M 
Longevidade 

IDH-M 
Renda 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Tocantins 0,155 0,348 0,624 0,589 0,688 0,793 0,549 0,605 0,69 

Brejinho de Nazaré 0,156 0,304 0,619 0,566 0,699 0,820 0,468 0,544 0,635 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

7.3.2.2 Educação 
 

O município de Brejinho de Nazaré (TO) apresentou para o ano de 2017 conforme dados do IBGE 

(2018), um total de 08 (oito) Unidades de Ensino, sendo 05 (cinco) escolas Públicas 

Municipais/Estaduais para o Ensino Fundamental; um total de 01 (uma) escola Pública Estadual 

para o Ensino Médio e 02 (duas) escolas Públicas Municipais voltadas ao Ensino Pré-Escolar. 

No tocante à frequência escolar da população jovem, como mostra o Quadro 15 a seguir, observa- 

se que ao longo dos 19 anos, o município de Brejinho de Nazaré (TO) aumentou 289%, situando- 

o na 19ª colocação no ranking dos municípios tocantinenses, ficando a primeira colocação para o 

município de Paraíso do Tocantins (TO), para o ano de 2010. 

 
 

Quadro 15. Frequência escolar da população jovem - Ranking dos 10 melhores municípios tocantinenses em (1991- 
2010). 
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Ranking 

Estadual 

Municípios 
1991 2000 2010 

1º Paraíso do Tocantins 0,236 0,489 0,756 

2º Porto Nacional 0,187 0,414 0,755 

3º Combinado 0,173 0,419 0,754 

4º Araguaína 0,209 0,443 0,751 

5º Palmas 0,171 0,488 0,751 

6º Guaraí 0,217 0,461 0,742 

7º Novo Alegre 0,300 0,510 0,741 

8º Fátima 0,230 0,444 0,735 

9º Tupirama 0,110 0,292 0,735 

10º Gurupi 0,258 0,438 0,733 

19º Brejinho de Nazaré 0,183 0,345 0,712 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

7.3.2.3 Emprego e Renda 
 

No que se refere à Renda per capita, observa-se no Quadro 16 a seguir, a variação da mesma no 

período de 1991 a 2010 no ranking dos municípios tocantinenses, com destaque para os 10 

primeiros e Brejinho de Nazaré (TO) que ocupa a 35ª colocação, cujo crescimento registrado nos 

referidos anos foi de 181 %. 

 
Quadro 16. Renda per capita dos Municípios da Microrregião de Gurupi (1991 a 2010). 

Ranking Estadual Município 1991 2000 2010 

1º Palmas 446,49 714,58 1087,35 

2º Paraíso do Tocantins 555,09 620,01 899,57 

3º Gurupi 491,98 483,91 778,90 

4º Araguaína 369,90 423,56 737,63 

5º Guaraí 283,61 339,90 722,83 

6º Porto Nacional 310,20 375,93 621,10 

7º Colinas do Tocantins 316,38 416,62 587,11 

8º Miracema do Tocantins 524,73 528,85 533,46 

9º Tocantinópolis 186,94 252,16 414,08 

10º Araguatins 137,72 198,04 342,07 

35º Brejinho de Nazaré 147,55 235,47 414,87 

Fonte: IBGE, 2018. 

No que tange à distribuição de renda no município de Brejinho de Nazaré (TO), o Quadro 17a 

seguir, mostra que no período de 1991 a 2010, ocorreu pequeno aumento no extrato da população 

dos 10% Mais Ricos e 20% Mais Ricos. Notou-se um crescimento, no extrato da população mais 

pobre, com destaque para a classe dos 60%. 

 
Quadro 17. Distribuição de Renda, por extratos da população para o município de Brejinho de Nazaré (TO) para o 

período de 1991 a 2010. 

Extrato da População 1991 2000 2010 

10% Mais Ricos 45,43 52,38 46,11 

20% Mais Ricos 60,54 66,62 60,51 

20% Mais Pobres 3,11 1,40 3,53 

40% Mais Pobres 9,88 7,39 11,17 



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Brejinho de Nazaré (TO) 47  

Extrato da População 1991 2000 2010 

60% Mais Pobres 20,79 16,93 22,35 

80% Mais pobres 39,46 33,38 39,49 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

7.3.3 Saúde 

 
No município de Brejinho de Nazaré (TO) conforme informações do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2009) existem 03 (três) Centro de Saúde/Unidades Básicas de 

Saúde, que realizam procedimentos ambulatoriais, de diagnose e terapia, bem como vigilância 

epidemiológica e sanitária.Existe um total de 03 (três) profissionais envolvidos em atividades de 

prestação de serviços, sendo 01 (um) Clínico Geral, 01 (um) obstetra, 01 (um) pediatra. Por meio 

dos registros fotográficos a seguir, tem-se os detalhes dos estabelecimentos prestadores de serviços 

de saúde existentes no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

 

 

Já os casos de mortalidade foram registrados em 45% de das crianças de 05 a 09 anos encontravam- 

se internados por doenças infecciosas e parasitárias; um total de 67,5% das internações ocorreram 

para gravidez, parto e puerpério para a faixa etária de 15 a 19 anos. 

No tocante a mortalidade um total de 100% dos casos registrados foram para doenças infecciosas 

e parasitárias. Um total de 33,3% das neoplasias foram para a faixa etária de 50 a 64 anos. O 

Quadro 18 a seguir apresenta com detalhes o percentual de internações e as mortalidades ocorridas 

por causas diversas, no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 
Quadro 18. Internações e Mortalidades por grupos de causas e faixa etária no de Brejinho de Nazaré (TO). 

Grupo de Causas Faixa Etária 

INTERNAÇÕES 
< 

de1 
1 a 4 5 a 9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 

mais 

60 e 

mais 

Doenças Infecciosas e Parasitárias 13,3 45,0 12,0 12,5 2,5 4,7 9,2 11,4 13,5 

Doenças no Aparelho Respiratório 43,3 25,0 4,0 12,5 - 4,3 3,1 16,5 14,4 

Gravidez, Parto e Puerpério - - - - 67,5 29,8 - - - 

Lesões por envenenamento ou causas 
diversas 

- 10,0 40,0 43,8 7,5 14,9 7,7 8,9 7,7 

Foto 1. Unidade Básica de Saúde (UBS PSF-I) do 
Município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Foto 2. Unidade Básica de Saúde (UBS PSF-II) do 
Município de Brejinho de Nazaré (TO). 
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MORTALIDADE 
<de 

1 
1 a 4 5 a 9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 

mais 

60 e 

mais 

Doenças Infecciosas e Parasitárias - 50,0 - - - 
100 
,0 

- - - 

Doenças no Aparelho Circulatório - - - - - - 33,3 57,1 50,0 

Neoplasias (Tumores) - - - - - - 33,3 28,6 37,5 

Fonte: CNES, 2009. 

 

7.4 SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
 

7.4.1 Abastecimento de Água 

 
O abastecimento de água no município de Brejinho de Nazaré (TO) é realizado pela Companhia 

de Saneamento do Tocantins/BRK Ambiental por meio do Contrato de Concessão nº 240/1999, 

vigente para um horizonte de 30 anos. 

O Sistema de Abastecimento de Água de Brejinho de Nazaré opera por meio de captação 

subterrânea em 06 (seis) poços tubulares profundos (PTPs 01, 04, 06, 07, 08 e 09), que juntos 

conferem uma vazão de captação equivalente a 13.46 L/s. 

A água captada nessas fontes subterrâneas, passam por tratamento simplificado, sendo direcionada 

com o auxílio de Estações Elevatórias de Água Bruta para o armazenamento temporário da água 

em 02 (dois) reservatórios, o Reservatório Apoiado (RAP) com capacidade de 150,00 m³ e o 

Reservatório Elevado (REL) com capacidade de 150,00 m³. Após esta etapa, a água é distribuída 

para população da área urbana, através de adutoras e redes de distribuição de água, distribuídas na 

área urbana numa extensão de 40,15 km. 

Por meio da Figura 9 a seguir, tem-se o Croqui esquemático do Sistema de Distribuição de Água 

do município de Brejinho de Nazaré (TO), operado pela concessionária Companhia de 

Saneamento do Tocantins/BRK Ambiental. 



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Brejinho de Nazaré (TO) 49  

 
Figura 9. Representação do Sistema de Abastecimento de Água no município de Brejinho de Nazaré (TO). 
Fonte: Atlas de Água - Agência Nacional de Águas (ANA, 2018). 

 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2010), o município 

de Brejinho de Nazaré (TO), possui um total de 1.119 ligações ativas de água, resultando em um 

consumo per capita de água correspondente a 108,50 L/hab.dia. 

 

7.4.2 Esgotamento Sanitário 

 
Até o presente momento, o município de Brejinho de Nazaré (TO) não dispõe do Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES) para atendimento com coleta e tratamento do esgoto produzido pela 

população. O município conta apenas com soluções individualizadas de coleta e destinação final 

dos esgotos brutos produzidos, que ocorrem de maneira distinta em diversas áreas do território 

municipal, tanto urbano quanto rural. 

Conforme a pesquisa de Saneamento do IBGE (2018), em 2010 dos 1.227 domicílios particulares 

permanentes de Brejinho de Nazaré (TO) cerca de 23% possuía esgoto a céu aberto e cerca de 77% 

possuem esgotamento sanitário do tipo fossa séptica, do tipo fossa rudimentar e/ou do tipo vala. 

 

7.4.3 Drenagem Urbana 

 
Assim como diversos municípios tocantinenses, Brejinho de Nazaré (TO) possui um sistema de 

meios-fios, sarjetas e bueiros para o direcionamento e controle do fluxo das águas pluviais, 

associados as vias pavimentadas tanto da área urbana quanto da área rural. 

Nesse sentido, os problemas mais comuns estão associados a obstrução desses sistemas, por 

resíduos sólidos, além de sedimentos lixiviados de vias não pavimentadas. Uma vez que, não foram 
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constatados eventos como enchentes ou inundações no município, sugere-se a ampliação do 

sistema de drenagem existentes, além da pavimentação das vias não asfaltadas. 

 

7.4.4 Resíduos Sólidos 

 
A gestão dos resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO) é conduzido pela 

Prefeitura Municipal, atendendo a população residente na área urbana. De acordo com o CNES 

(2010), destaca que para o referido ano, uma parcela dos resíduos sólidos era coletada, um total de 

49,5% era queimado (no próprio domicilio gerador), cerca de 1,5% era enterrado e 19% era jogado 

em vias, lotes baldios e áreas verdes. 

Atualmente o município de Brejinho de Nazaré (TO) conta com uma área de disposição final 

caracterizada como Aterro Sanitário situado na zona rural do município, em uma área sob as 

coordenadas UTM (SIRGAS 2000) de 765.199,15 m Ee8.783.289,93 m S, cujos detalhes serão 

apresentados em item específico do presente documento. 

 

7.5 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 
 

A caracterização ambiental descrita neste Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGRS), 

foi elaborada utilizando-se de informações disponibilizadas pela Secretaria de Planejamento e 

Modernização da Gestão Pública do Estado do Tocantins (SEPLAN-TO), da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2018) e do Ministério do Meio Ambiente(MMA), 

referentes aos anos de 2008 e 2012. 

São apresentadas com detalhes, tomando como referência o limite municipal, as informações sobre 

as Bacias Hidrográficas, Sub-bacias Hidrográficas, Rede de Drenagem do Município de Brejinho 

de Nazaré (TO), assim como as principais classes de Solos, Regiões Fitoecológicas (caracterizando 

a vegetação), a Geologia e Relevo (representados pelas Unidades Geomorfológicas), além da 

Regionalização Climática, Precipitação Média Anual e Áreas Especialmente Protegidas, 

 

7.5.1 Hidrografia 

 
O município de Brejinho de Nazaré (TO) apresenta uma densa rede de drenagem, onde estão 

inseridas 02 (duas) Bacias Hidrográficas e 01 (uma) Sub-bacia hidrográfica, pertencentes ao 

Sistemas Hidrográfico do Rio Tocantins que abrange 37,7% da área do Estado do Tocantins. 

Está representado pela Bacia do Rio Tocantins (T1) e a Bacia do Ribeirão do Mangues (T11), bem 

como a Sub-bacia do Ribeirão Conceição, dando-se destaque para a densa rede de drenagem 

dando-se destaque para o Rio Tocantins, Rio Crixás, Ribeirão da Conceição, Córrego Zé Pedro e 

o Ribeirão Sete Ranchos. Por meio da Figura 10 a seguir, tem-se a distribuição das Bacias 
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Hidrográficas, da Sub-bacia Hidrográfica e da rede de drenagem que ocorrem no município de 

Brejinho de Nazaré (TO). 

Figura 10. Distribuição das Bacias Hidrográficas, Sub-bacias e rede de drenagem do município de Brejinho de 

Nazaré (TO). 

 

7.5.2 Pedologia 

 
No município de Brejinho de Nazaré ocorrem 05 (cinco) classes de solos conforme a base de dados 

vetoriais da Seplan (2012), distribuídas em todo limite municipal, como os Latossolos, na forma 

de Latossolos Amarelos (LA), Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA), assim como os Neossolos, 

que ocorrem como Neossolos Litólicos (RL), os Cambissolos, sob a forma de Cambissolos 

Háplicos (CX) e os Plintossolos na sub-classe de Plintossolo Pétrico (FF), conforme detalha a 

Figura 11 a seguir. 
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Figura 11. Classes de Solos que ocorrem no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

De acordo com informações disponibilizadas pela Centro Nacional de Pesquisa Agroindustrial 

Tropical (CNPAT) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2018), tem-se 

as seguintes descrições das classes de solos apresentadas. 

I. Latossolos Vermelho - Amarelos (LVA) 
 

Ocorrem em extensas áreas dispersas em todos território nacional, associados aos relevos plano, 

sua ondulado ou ondulado, ocorrendo em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e 

uniformes em características de cor, textura e estrutura . 

 

II. Latossolos Amarelos (LA) 
 

São solos bastante desenvolvidos, apresentando boas condições física de retenção de umidade e 

boa permeabilidade, ocorrendo em relevo plano ou suavemente ondulado, sendo favorável à 

mecanização agrícola e não favorecendo à erosão.; devido à elevada coesão dos agregados, podem 

ser muito duro ou extremamente duro no estado seco. 

 

III. Neossolos Litólicos (RL) 

 

A característica principal desse grupo é de serem solos rasos, onde a soma dos horizontes sobre a 

rocha não ultrapassa 50 cm, estando associados, normalmente, a relevos mais declivosos. Com 
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isso, uma de suas limitações é a pouca profundidade, com presença de rocha, além dos declives 

acentuados, que limitam o crescimento radicular, o uso de máquinas e elevam o risco de erosão. 

 

IV. Cambissolos Háplicos (CX) 
 

A classe de solo classificada como Cambissolos Háplicos (CX) ocorrem associados a relevos forte 

ondulados ou montanhosos que não apresentam horizonte superficial. São solos caracterizados 

pela fertilidade natural variável, apresentando como principais limitações para o uso o relevo com 

declividades acentuadas, pequena profundidade e ocorrência de rochas associadas à massa de solo. 

 

V. Plintossolos Pétricos (FF) 
 

Os Plintossolos Pétricos (FF) apresentam um horizonte ou camada concrecionário ou litoplíntico, 

com sérias restrições ao uso agrícola, devido o enraizamento das plantas, entrave ao uso de 

equipamentos agrícolas e pouco volume de solo disponível para as plantas. 

 

7.5.3 Vegetação 

 
No que se refere à cobertura vegetal, o de Brejinho de Nazaré (TO) apresenta 04 (quatro) classes 

fitofisionômicas, a Savana Parque, a Savana Arborizada, a Savana Arbórea, a Mata de Galeria e 

Mata Ciliar conforme estabelece SEPLAN - TO (2007), pertencentes à Região Fitoecológica 

Savana, cuja distribuição no interior do município é detalhada por meio da Figura 12 a seguir. 
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Figura 12. Classes de Vegetação que ocorrem no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

A descrição de cada fitofisionomia apresentada a seguir, é baseada em estudos realizados no 

Centro Nacional de Pesquisas em Florestas (CNPF) da EMBRAPA. 

 

I. Savana Parque 

 

É um subgrupo de formação, constituído por um estrato gramíneo-cespitoso (formando tufos ou 

emaranhados) integrado por hemicriptófitos e geófitos de florística natural ou antropizada, 

entremeado por elementos arbóreos com distribuição rarefeita. É encontrada sob as condições mais 

variadas, desde planícies de inundação até topos e encostas pedregosas. 

 

II. Savana Arborizada 
 

A Savana Arborizada ou Campo Cerrado, é um subgrupo de formação natural ou antropizado cuja 

característica principal é apresenta fitofisionomia nanofanerofítica rala e hemicriptofítica 

graminóide contínua, sujeita ao fogo anual. 

Apresenta ecotipos, ou seja, presença de populações com características genéticas únicas, 

dominantes que determinam de maneira peculiar o ambiente de acordo com o espaço geográfico. 

Quando naturais, são delimitadas pelas áreas encharcadas das depressões, pode também ocorrer 

em solos rasos, com presença de afloramentos de rochas, possuindo uma composição diferenciada 

de espécies, com plantas adaptadas a esse ambiente. 

 

III. Savana Arbórea 
 

A Savana Arbórea consiste em uma formação florestal também conhecida como Cerradão, que 

possui estrutura caracteristicamente arbórea, cujos indivíduos podem chegar de 08 a 15 metros de 

altura, xeromorfa, de esgalhamento profuso, folhas grandes, casca corticosa, sem estratos 

arbustivos nítidos. Sua ocorrência natural se dá sob forma de pequenos agrupamentos isolados, em 

locais onde as atividades antrópicas é restrita, ocorrendo em diferentes tipos de solos e relevos. 

 

IV. Mata de Galeria 

 

A Mata Ciliar consiste na vegetação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos, 

formando corredores fechados (galerias) sobre o curso d’água, as copas das árvores se tocam. 

Geralmente localizam-se nos fundos de vales ou nas cabeceiras de drenagem, onde os cursos 

d’água ainda não escavaram um local definitivo. 

Esse tipo de formação mantém permanentemente as folhas (perenifólia), não apresentando queda 

significativa das mesmas, durante a estação seca. Quase sempre é circundada por faixas de 

vegetação não florestal em ambas as margens, e em geral, ocorre uma transição brusca com 

formações savânicas e campestres. 
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V. Mata Ciliar 
 

As Matas Ciliares correspondem as formações vegetais localizadas nas margens de rios, córregos, 

lagos, represas e nascentes, cuja copa das árvores não se encontram, formando uma espécie de 

cílio, nas margens desses corpos hídricos. 

São encontradas em todo o território brasileiro, porém mais comuns no Cerrado e na Caatinga, 

como o solo próximo aos cursos d’água é mais úmido a vegetação se concentra nessa região. 

 

7.5.4 Geologia e Relevo 

 
Nos limites do município de Brejinho de Nazaré (TO) é possível observar a ocorrência de 

formações geológicas do Complexo Goiano, Complexo Metamórfico Aruanã-Pindorama, 

Complexo Porto Nacional, DepósitosAluvionares, Formação Pimenteiras e Suíte Ipueiras, 

distribuídos no interior do município como detalha a Figura 13 a seguir. 

 

Figura 13. Geologia e Relevo do município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

A seguir, é apresentada detalhadamente cada Unidade Estratigráfica citada anteriormente. 

 
I. Complexo Goiano 
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O Complexo Goiano Localizado no extremo leste da bacia do Rio Tocantins, se caracteriza por 

granitos, gnaisses, migmatitos, granulitos, anfibolitos, quartzitos e rochas calcossilicatadas datadas 

do Arqueano, retrabalhadas no Pré-Cambriano médio e superior. 

No município de Brejinho de Nazaré (TO) área em questão, o Complexo Goiano encontra-se 

individualizado pelo conjunto cataclástico fortemente tectonizado, constituído 

predominantemente por gnaisses compostos por bandas de granulação média, onde a foliação é 

bem desenvolvida, anisotropia marcante, dada pela alternância de faixas milimétricas a 

centimétricas ricas em biotita, com outras espessas de minerais félsicos (PRODOESTE, 2008). 

 

II. Complexo Metamórfico Aruanã-Pindorama 
 

O Complexo Metamórfico Aruanã-Pindorama faz parte de uma serie de complexos que associados 

formam unidades possivelmente paleoproterozóicas, um substrato geológico mais antigo 

representado por terrenos granitos-gnáissicos. 

 
 

III. Complexo Porto Nacional 
 

O Complexo Porto Nacional pertence a Província Tocantins, e corresponde a um terreno 

metamórfico de alto grau, em que as rochas mais representativas são granulitos de composição 

variada e paragnaisses de idade Paleoproterozóica (GORAYEB, 1996; GORAYEB et al., 2000). 

 

IV. Depósitos Aluvionares 
 

Os Depósitos Aluvionares tendem a se acumularem dando origem às planícies aluviais, devido as 

fortes e bruscas mudanças de regime dos cursos fluviais. Esta estrutura se constituem, geralmente 

e intercalações de se camadas e lentes de diversas granulometria, indo da fração argilosa à fração 

conglomerática, sendo formadas por sedimentos arenosos e argilosos inconsolidados e 

semiconsolidados, com níveis de cascalhos associoados. 

 

V. Formação Pimenteiras 
 

A Formação Pimenteiras é representada por intercalações de níveis decimétricos a métricos de 

arenitos, siltitos e argilitos, além de conglomerado.Constituem áreas topograficamente elevadas, 

desenvolvendo serras ou morros com topos aplainados, com característica de platôs. 

Os afloramentos rochosos ocorrem geralmente em cortes de estradas ou nas encostas de serras e 

morros. Em vários locais formam crostas lateríticas, capeando serras e morros aplainados 

formando topos resistentes à erosão. 

 

VI. Suíte Ipueiras 
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A Suíte Ipueiras é constituída por Granitos da Suíte Ipueiras (ou Lajeado) ocorrendo sob a forma 

de intrusões desde a região de Porto Nacional (TO) até, aparentemente, arredores de Porangatu 

(TO) (DNPM 1987; Costa et al. 1988a). 

É formada por quatro plútons graníticos denominados Areias, Itália, do Carmo e Ipueiras, 

caracterizados por serem rochas faneríticas de granulação grossa ou média, leucocráticas de 

coloração cinza claro com tons azulados que estão relacionados à presença de cristais de quartzo 

azul. 

Os constituintes mineralógicos essenciais são quartzo, microclinapertítica, plagioclásio, biotita e 

hornblenda. A textura predominante é granular hipidiomórfica, porfiríticas e rapakivic (CHAVES 

et al., 2008). 

 

7.5.5 Regionalização Climática 

 
O município de Brejinho de Nazaré (TO) possui o clima predominante segundo a classificação, 

pelo método Thornthwaite-Mather, como C2wA'a" (clima úmido subúmido). 

Conforme pode ser observado na Figura 14 a seguir, essa classe de regionalização climática 

estende-se por todo território municipal. Possui a característica principal de ter um Clima 

Subúmido, com pequena deficiência hídrica, evapotranspiração potencial média anual de 1.500 

mm, distribuindo-se no verão em torno de 420 mm ao longo de 03 (três) meses consecutivos com 

temperatura mais elevada. 
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Figura 14. Regionalização Climática do município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

7.5.6 Precipitação Média Anual 

 
A Precipitação Média Anual para o município de Brejinho de Nazaré (TO) ocorrem 03 (três) faixas 

de precipitação. Na porção sul encontra-se uma precipitação média de 1.500 a 1.600mm por ano, 

na porção central 1.600 a 1.700mm por ano e a outra faixa localiza-se na porção oeste, com 

precipitação média anual está entre 1.700 a 1.800mm. 

A Figura 15 a seguir, apresenta a distribuição das faixas de precipitação em todo território 

municipal de Brejinho de Nazaré (TO). 
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Figura 15. Precipitação Média Anual do município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

7.5.7 Áreas Especialmente Protegidas 

 
Além dos aspectos físicos e bióticos descritos anteriormente, há de se enfatizar que, no limite do 

município de Brejinho de Nazaré (TO) não ocorrem áreas especialmente protegidas, como Áreas 

de Proteção Ambiental (APA) ou Unidades de Conservação (UCs), conforme dados vetoriais da 

SEPLAN-TO (2012). 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes 

para a Gestão e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, as responsabilidades dos geradores, do 

Poder Público e consumidores, assim como os instrumentos econômicos aplicáveis. 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) é um instrumento da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, que visa consolidar um de seus objetivos, que é a gestão integrada dos 

mesmos, por meio da apresentação da situação atual do município objeto, apresentando soluções 

para os problemas identificados, assim como metas, monitoramento e revisões, para a melhoria 

contínua e implantação adequada deste diagnóstico dos resíduos sólidos. 

Segundo MMA (2011), o processo de construção do PGIRS deverá levar a mudanças de hábitos e 

comportamentos, ou seja, cada segmento da sociedade terá responsabilidade, neste caso de modo 

compartilhado, pelos resíduos sólidos gerados. 

Vale ressalta-se que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seus escopo, direciona os 

procedimentos e conteúdo mínimo a ser abordado no PGIRS; em seu Artigo 19, com destaque 

para o item I, em que se demonstra a necessidade de apresentar um diagnóstico da situação dos 

resíduos sólidos gerados no território municipal, contendo a origem, volume, caracterização dos 

resíduos, assim como as formas de destinação e disposição final adotadas. 

Nesse sentido, o Diagnóstico da Gestão de Resíduos Sólidos do município de Brejinho de Nazaré 

(TO), foi elaborado, levando-se em consideração, informações/dados adquiridos junto à Prefeitura 

Municipal e durante à visita técnica realizada pela equipe técnica responsável pela elaboração deste 

documento. 

São apresentadas informações referentes ao percentual de atendimento da população com os 

procedimentos de coleta e disposição final dos resíduos sólidos, além do número de funcionários 

envolvidos em tais procedimentos, quantidade de máquinas, equipamentos e ferramentas 

utilizadas. Em tópico específico, os resíduos sólidos serão caracterizados, sendo expresso o total 

de cada tipo de material existente; acrescenta-se ainda que a área do Lixão e a área escolhida para 

implantação do Aterro Sanitário são descritas meticulosamente. 

Por fim, sugere-se a regularização ambiental do Aterro Sanitário, bem como, soluções 

compartilhadas/consorciadas com outros municípios (especialmente os limítrofes) quando for o 

caso. 

8 DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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8.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

A gestão de resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO) se distribui em 

procedimentos de varrição de logradouros e vias públicas, coleta e disposição final de resíduos 

sólidos, bem como para poda, pintura de meio-fio, sendo tais atividades de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal. 

Acrescenta-se que estes serviços atendem a população urbana de Brejinho de Nazaré (TO), 

demonstrando a importância de expandir esses serviços para a população residente na área rural. 

De acordo com informações da Prefeitura Municipal, no presente momento o município conta 

com o serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos realizados pela empresa Transportadora CRC 

Eirelli, mediando o Termo de Contrato CEL nº 001/2017, contando com uma equipe composta 

por um total de 30 profissionais remunerados pelo serviço público, associados a gestão dos resíduos 

sólidos, sendo 01 (um) Secretário de Meio Ambiente, 04 (quatro) coletores de resíduos sólidos e 25 

profissionais associados a varrição. 

Os resíduos sólidos urbanos são coletados de Segunda-Feira à Sexta-Feira no período diurno, 

sendo a varrição realizada no período matutino. Em casos excepcionais há a coleta e a varrição 

realizados nos finais de semana, quando há demanda deste serviço devido a ocorrência de eventos. 

Importante ressaltar que há coleta diferenciada para os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), 

realizada pelo mesmo veículo porém em dia e horário distinto dos demais, a depender da 

quantidade produzida. Não há tratamento de desinfecção antes da coleta e no lixão, são 

depositados em valas específicas. 

Foi informado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenvolvimento 

Sustentável, responsável pelo gerenciamento de resíduos sólidos em Brejinho de Nazaré (TO), que 

a despesa para a realização de todos os procedimentos para o ano de 2018 foi  o equivalente a   

R$ 746.192,66 reais. Esse valor representa a soma dos salários dos funcionários (concursados), 

aluguéis do caminhão caçamba, aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), compra 

de equipamentos e outros materiais necessários. 

 
8.2 EQUIPAMENTOS   URBANOS   VOLTADOS   PARA O GESTÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

No município de Brejinho de Nazaré (TO), existem coletores de metais e plásticos distribuídos em 

toda a área urbana, instalados em diversos locais, principalmente em calçadas de residências e 

comércios, destinados ao acondicionamento temporário de resíduos sólidos gerados pela 

população. 
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Estão dispostos diretamente ao solo e sem cobertura, por sinal, um procedimento corriqueiro, 

porém não aconselhado, uma vez que estão vulneráveis à ação de intempéries e animais, além da 

proliferação de vetores (mosquitos e roedores). 

Os registros fotográficos a seguir apresenta com detalhes a situação dos coletores de resíduos 

sólidos existentes na área urbana do município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

Foto 3. Coletores de resíduos sólidos existentes no 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 
 Foto 4. Coletores de resíduos sólidos existentes no 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

 

 
Foto 5. Coletores de resíduos sólidos existentes no 
município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 Foto 6. Coletores de resíduos sólidos existentes no 
município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

Quanto às ferramentas utilizadas para a varrição de vias e logradouros, são utilizadas pás, 

carrinhos de mão e vassouras, além dos equipamentos de proteção individual dos funcionários. 

Para os procedimentos de coleta, é utilizado 01 (um) caminhão compactador alugado da empresa 

Transportadora CRC Eireli, que percorre toda a área urbana do município de Brejinho de Nazaré 

(TO), direcionando posteriormente, os resíduos sólidos urbanos coletados ao Aterro Sanitário. No 

Quadro 19 abaixo, segue a relação de equipamentos utilizados atualmente para a gestão de 

resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 
Quadro 19. Quantitativo de máquinas, equipamentos e insumos necessários para a gestão dos resíduos sólidos no 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Veículos e Equipamentos Capacidade/Quantidade 

Caminhão Compactador 01 unidade 



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Brejinho de Nazaré (TO) 63  

Caminhão Basculante 01 unidade 

Retroescavedeira 01 unidade 

Carreta de Reboque e 01 unidade 

Trator 01 unidade 

Nota: Dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

8.3 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

A caracterização dos resíduos sólidos do município de Brejinho de Nazaré (TO) foi realizada 

utilizando-se como base a metodologia do Quarteamento, que consiste na redução da amostra inicial 

em frações representativas da mesma (dividido em quatro partes - sendo utilizada as porções 

opostas) facilitando sua homogeneização; posteriormente cada tipo de resíduo sólido pesado, 

conforme estabelece a NBR 10007/2004, para determinação de sua composição gravimétrica. 

Posteriormente determinou-se a Composição Gravimétrica dos resíduos sólidos das amostras 

coletadas totalizando 23,50 kg. Determinou-se então o percentual dos seguintes componentes na 

fração de resíduos sólidos: 

Figura 16. Caracterização dos resíduos sólidos no Aterro Sanitário do município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

O conhecimento desse volume de resíduos sólidos é extremamente importante, pois, é possível 

estimar a produção de cada habitante (per capita), o que subsidia a aquisição do veículo 

compactador (para coleta), além da ampliação do atendimento, nas áreas em que não há tal 

serviço. Outro fator importante, é o projeto do aterro sanitário, através do volume produzido, 

determina-se a vida útil do mesmo (o tempo em que poderá receber os resíduos sólidos ou sua 
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capacidade de suporte). Importante ressaltar que, com essas informações define-se também as 

metas para redução da geração dos resíduos sólidos, como será apresentado em tópico específico. 

Para a determinação da produção per capita além da população atendida pelo procedimento de 

coleta e o volume de resíduos sólidos produzidos, é necessária definir o peso específico dos resíduos. 

Segundo Silveira (2004) o conhecimento do peso específico tem grande importância na previsão 

da vida útil do Aterro Sanitário e sua estabilidade; pode varia em função da composição e aumenta 

proporcionalmente com a profundidade. 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM, 2004), citado 

por Ornelas (2011) pode-se utilizar como base de cálculo o peso específico de 230 kg/m³ para 

resíduos sólidos urbanos e o peso específico de 280 kg/m³ para os resíduos de serviços de saúde. 

Porém, com o quarteamento realizado, o peso específico a ser adotado no município de Brejinho 

de Nazaré (TO) foi de 94,76 kg/m³, na determinação da geração per capita de resíduos sólidos. 

Sabendo-se que a produção diária de resíduos sólidos no Município de Brejinho de Nazaré (TO) 

corresponde 16,00 m³ e a população urbana atendida perfaz 4.444 habitantes, tem-se uma 

produção diária de aproximadamente 1.516,00 kg (1,51 toneladas) e uma geração per capita 

estimada em 0,341 kg/habitante/dia de resíduos sólidos. 

Dados recentes, apresentados pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos em sua versão preliminar 

(MMA, 2011) indica para o ano de 2008 uma geração de 1,10 kg/habitante/dia. Já no Estado do 

Tocantins essa geração per capita corresponde a 0,98 kg/habitante/dia, conforme dados do IBGE, 

2010. Diante da metodologia conduzida para quantificação dos resíduos sólidos gerados no 

município de Brejinho de Nazaré (TO) tem-se a seguinte relação expressa na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1. Síntese da geração per capita estimada para os resíduos sólidos, no Brasil, no Estado do Tocantins e no 

Brejinho de Nazaré (TO). 

Localidades 
Geração per capita de Resíduos Sólidos 

(kg/habitante/dia) 

Brasil (2008) 1,10 

Tocantins (2010) 0,98 

Brejinho de Nazaré (2018) 0,34 

Nota: A geração per capita apresentada refere-se apenas aos resíduos sólidos urbanos, desconsiderando-se os resíduos de 

serviços de saúde. 

 

Deve-se relativizar a geração per capita no município de Brejinho de Nazaré (TO), pois a mesma 

poderá variar, dependendo do período do ano, do aumento da população, da instalação de novos 

empreendimentos prestadores de serviços, entre outros. 

 

8.4 ATUAL ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

A atual área de disposição final dos resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO) 

consiste em um Aterro Sanitário situado a 2,50km da área urbana do município em área sob as 
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coordenadas UTM (SIRGAS 2000 - 22L) de 765.199,00 m E e8.783.289,00m S conforme detalha 

a Figura 17 a seguir. 

 

Figura 17. Localização do Aterro Sanitário do município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

O Aterro Sanitário do município de Brejinho de Nazaré (TO) está implantado e em operação, 

possuindo uma guarita em sua entrada para o controle de acesso, apresentando cerca limitando 

toda sua área. 

A vigilância local não é constante, acarretando na ausência de controle sobre o acesso local, 

possibilitando a entrada de automóveis e pessoas não autorizados em seu interior, que podem 

depositar inadequadamente resíduos sólidos no interior ou fora das valas. 

Com essa ausência de vigilância, outro risco associado ao Aterro Sanitário de Brejinho de Nazaré 

(TO) são os incêndios criminosos uma vez que os depósitos de resíduos apresentam grande 

potencial de inflamabilidade. 

Esta estrutura de disposição dos resíduos sólidos opera por meio da abertura de valas para o 

recebimento dos resíduos sólidos. Após a disposição desse material na vala, ocorre a cobertura do 

mesmo com material inerte (solo) ou mesmo a compactação. 

Destaca-se também que este Aterro Sanitário possui vala especial para a disposição dos resíduos 

de serviços de saúde, mesmo que sejam coletados de forma diferenciada, são dispostos nas mesmas 

valas que os resíduos comuns, o que torna iminente, os riscos de acidentes e contaminações. 
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8.4.1 Recuperação Ambiental do Lixão 

 
Segundo Beliet al. (2005) as áreas destinadas à disposição de resíduos sólidos, sem infraestrutura 

adequada, como no caso dos lixões (ou vazadouros a céu aberto), tem seu futuro comprometido e 

são responsáveis pela degradação ambiental das regiões sob sua influência. 

Diversos estudos tem apontado os impactos ambientais e na saúde humana provocados por este 

tipo de área de disposição final dos resíduos sólidos urbanos, industriais, de serviços de saúde etc. 

Diante das consequências abordadas, e da necessidade em se adequar tais áreas de disposição final 

dos resíduos sólidos frente ao que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as áreas dos 

lixões ao serem desativados, encontram-se invariavelmente degradados e necessitam da elaboração 

de um estudo voltado para recuperação, além do monitoramento ao longo dos anos para se avaliar 

a sua evolução ou efetivação desses procedimentos. 

Após os procedimentos de escolha, estudo e implantação do Aterro Sanitário e consequente 

operação, deverão ser iniciadas as ações para recuperação ambiental do Lixão de Brejinho de 

Nazaré (TO), sendo sugeridos os seguintes procedimentos: 

o Interdição e isolamento da área do Lixão, com o devido controle de acesso. 

o Elaboração do Diagnóstico Ambiental considerando localização, histórico do lixão, 

período de funcionamento, detalhes da operação, levantamento do tipo de resíduo sólidos 

disposto, levantamento planialtimétrico, dentre outras informações associadas e 

pertinentes à recuperação ambiental. 

o Coleta de água para análise microbiológica, no caso do Lixão de Brejinho de Nazaré (TO), 

deverá ser realizada no sistema de drenagem que escoa água em alguns períodos do ano, 

para verificar o grau de contaminação. 

o Coleta de solo para análise química, principalmente para identificar a contaminação por 

metais pesados. Amostras deverão ser coletadas em diversos pontos da área do Lixão e em 

áreas circunvizinhas. 

o Instalação de poços de monitoramento do lençol freático. 

o Instalação de drenos de gases e chorume na massa de resíduos sólidos. 

o Cobertura das valas restantes com material inerte (pode ser utilizado solo argiloso) dos 

resíduos sólidos e compactação dos mesmos. 

o Após a acomodação do solo será necessário o plantio de mudas de espécies nativas. As 

sementes poderão ser adquiridas em viveiros da região ou mesmo a partir da coleta de 

sementes da vegetação remanescente próxima à área do Lixão. 

o Implantação de sistemas de drenagem para águas pluviais. 
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a) Disposição inadequada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

b) Disposição inadequada de Resíduos de Construção Civil (RCC) 

c) Disposição inadequada de Resíduos de Poda 

o Manter o controle do acesso e monitoramento constante dos poços de visita, dos sistemas 

de drenagem (gases, chorume e águas pluviais), bem como o controle de ervas daninhas e 

adubação, poda e substituição das mudas que não sobreviveram. 

 

8.5 IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

No seu Artigo 18, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a necessidade de identificar 

os passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, que ocorrem no município de Brejinho 

de Nazaré (TO), assim como propor soluções para mitigar ou evitar sua ocorrência. 

Os passivos ambientais são danos causados ao meio ambiente; no caso do município de Brejinho 

de Nazaré (TO), a maioria estão associados à disposição inadequada de resíduos sólidos em 

diversos locais, principalmente lotes baldios. A seguir, serão apresentados os principais eventos 

identificados, com a proposição medidas saneadoras. 

Em diversos pontos do Brejinho de Nazaré (TO), foi identificada a disposição de resíduos sólidos 

urbanos fora dos coletores, sem qualquer acondicionamento, espalhados geralmente nos quintais 

de residências, lotes baldios ou áreas órfãs. 

Para tal evento, sugere-se um trabalho de conscientização da população, para a realização de um 

melhor acondicionamento e disposição adequada nos coletores existentes; nos locais onde não 

existam os coletores, sugere-se que a Prefeitura Municipal forneça desses equipamentos para evitar 

a ocorrência do referido passivo ambiental. 

Durante a visita técnica, esse passivo ambiental também foi identificado, em diversos pontos do 

território municipal, ou seja, nos quintais e calçadas de residências, estabelecimentos comercias e 

lotes baldios. 

Deve-se considerar que em muitos casos, os sedimentos desses materiais podem ser carreados pela 

ação da chuva, obstruindo sistemas de drenagem pluvial (sarjetas ou bueiros) ou então ter como 

destino final, corpos hídricos existentes na área urbana. Já as tábuas e tijolos amontoados, podem 

servir com moradia (habitat) de diversos animais peçonhentos, como aranhas, barbeiros, 

escorpiões, até mesmo cobras. 

A responsabilidade pela disposição final ambientalmente adequada desse tipo de resíduo é do 

gerador; uma alternativa é o aluguel de caçambas (acondicionamento temporário) que a própria 

empresa locadora promove o destino final para o Aterro Sanitário. 
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d) Outros Passivos Ambientais 

Outro passivo ambiental associado aos resíduos sólidos na área urbana do município de Brejinho 

de Nazaré (TO) foi a disposição irregular de resíduos oriundos da poda de árvores, em canteiros 

urbanos, unidades públicas prestadores de serviços, residências, dentre outros. 

Vale ressaltar que este tipo de resíduo, tal como os de construção civil, são favoráveis à proliferação 

de vetores, possuindo habitat ideal e em alguns casos oferta de alimento, devido a existência de 

matéria orgânica. Em outras situações, os galhos e folhas secas servem como combustível e 

favorecem a propagação do fogo. 

Para este passivo descrito sugere-se também a utilização de caçambas (para os galhos e troncos), e 

o acondicionamento de folhas e gramas em sacos plásticos, para a coleta e destinação ao Aterro 

Sanitário. 

De maneira isolada, ocorre a disposição irregular de pneus e ferragens oriundos de atividades e 

estabelecimentos diversos, como oficinas mecânicas e borracharias. Em muitos casos, são 

ambientes ideais para a proliferação de insetos e roedores. No caso dos pneus sugere-se sua 

devolução junto aos fabricantes (aplicação da Logística Reversa) ou reaproveitamento para 

construção de brinquedos para parques, canteiros de jardins ou bancos para praças e jardins. No 

caso das ferragens, sugere-se o reaproveitamento do material (quando possível), senão a disposição 

final ao Aterro Sanitário de Brejinho de Nazaré (TO). 

Outro evento comum é a queima dos resíduos sólidos urbanos que ocorre em vários locais, 

principalmente nos quintais das residências e áreas órfãs. Estes resíduos ao serem queimados 

liberam substâncias tóxicas que podem comprometer a saúde da população; além do que, a partir 

do momento que estão em combustão,podem facilitar a propagação do fogo em áreas lindeiras. 

Nesta situação sugere-se maior conscientização por parte da população e o acondicionamento 

adequados desses resíduos em sacolas plásticas e disposição para a coleta. 

 

8.6 IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES OU ESTABELECIMENTOS 

GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECÍFICO 
 

A identificação das atividades ou estabelecimentos geradores de grandes volumes de resíduos 

sólidos, se faz necessária, pois suas ações voltadas ao manejo dos resíduos produzidos podem 

contribuir de maneira negativa para a qualidade ambiental do município  de  Brejinho  de  

Nazaré (TO). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos na Seção IV, Art. 18, dispõe sobre a necessidade de se 

identificar os resíduos sólidos e geradores sujeitos a Plano de Gestão específicos (nos termos do 

Art.20) ou ao sistema de Logística Reversa (conforme Art. 33). Para maior compreensão, estão 

sujeitos à elaboração de um estudo de gestão dos resíduos sólidos: 
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I. Os estabelecimentos ou atividades geradoras de resíduos de Serviços Públicos de 

Saneamento Básico, de Resíduos Industriais (gerados nos processo produtivos e em suas 

instalações), de Serviços de Saúde utilizando-se de normas do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (Sisnama) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); por fim; das 

atividades de Mineração (gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de 

minérios). 

II. Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que gerem Resíduos Perigosos, ou 

aqueles que mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou 

volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares. 

III. As empresas de Construção Civil. 

IV. Responsáveis por terminais ou instalações de Portos, Aeroportos, Terminais Alfandegários, 

Rodoviários e Ferroviários, além de Passagens de Fronteiras. 

V. Os responsáveis por Atividades Agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do 

Sisnama, do SNVS ou do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa). 

No caso do município de Brejinho de Nazaré (TO) as atividades que mais contribuem para geração 

de grandes volumes de resíduos sólidos, conforme informado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Turismo, Lazer e Desenvolvimento Sustentável, foram: 

o Unidades Básicas de Saúde: ocorre a geração de grandes volumes de seringas, luvas, gaze 

algodonadas, faixas, esparadrapos, medicamentos fora do prazo de validade, sondas, entre 

materiais, que por sinal, possuem considerável risco de contaminação. Por isso a 

necessidade da elaboração de um estudo específico para o direcionamento de 

procedimentos para seu acondicionamento e disposição final adequados. 

o Postos de Combustíveis: geram resíduos com alto risco de contaminação (considerados 

perigosos) do solo e da água (lençol freático), dentre os quais, destaca-se o diesel, gasolina, 

etanol, óleos lubrificantes e graxas. A elaboração de um estudo específico, determinará os 

procedimentos adequados para o armazenamento dos combustíveis, bem como das 

embalagens não utilizadas, aplicando-se também os fundamentos da logística reversa. 

o Matadouros: responsáveis pela geração de grande volume de carcaças, gorduras e sangue. 

No caso dos resíduos líquidos como sangue e gorduras, na própria instalação do 

estabelecimento será necessária a realização do tratamento, para posterior destinação final. 

No caso das carcaças, caberá ao empreendedor o acondicionamento adequado e destinação 

junto ao aterro sanitário em valas específicas. 

o Oficinas Mecânicas, Lanternagem e Pintura: suas atividades geram resíduos de metais e tintas, 

que em muitos casos contêm metais pesados, por isso considerados como perigosos. A 

elaboração de um plano para a gestão dos resíduos sólidos permitirá o manejo adequado 
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das tintas evitando seu contato com a água e o solo, assim como a armazenamento 

adequado das embalagens e ferragens, com posterior destinação final. 

o Borracharias: nesses estabelecimentos os principais resíduos gerados são os pneus, em 

muitos casos armazenados de maneira incorreta (conforme abordado anteriormente); no 

plano de gerenciamento específico tem que ser sugerida a aplicação da Logística Reversa. 

o Farmácias: podem produzir papel, papelões embalagens que armazenam os produtos vindos 

dos fabricantes (não perigosos), assim como medicamentos, seringas, produtos de higiene, 

que em muitos casos podem ser considerados perigosos. O plano de gestão específico 

permitirá distinguir os resíduos perigosos dos não perigosos e sugerir a destinação dos 

medicamentos fora do prazo de validade, na maioria dos casos, serão recolhidos pelo 

fabricante. 

Para as atividades e empreendimentos geradores apresentados anteriormente, ou que possam se 

instalar no município de Brejinho de Nazaré (TO), é necessária a elaboração de um Plano de 

Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS), um procedimento vinculado ao licenciamento ambiental 

dessas atividades. Este documento deverá ser elaborado com base no Termo de Referência (TR) 

fornecido pelo Naturatins ou pela Órgão Municipal de Licenciamento Ambiental, quando for o 

caso. 

Importante deixar claro que os estudos deverão ser elaborados não só pelos geradores de grandes 

volumes de resíduos sólidos, aqueles que tem como resíduos substâncias perigosas também são 

passíveis da elaboração e execução do Plano. 

De acordo com MMA (2010) a Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO) poderá instituir a cobrança 

dos resíduos sólidos a partir do critério de faixas de geração, classificando-as como Unidades 

Geradoras de Resíduos (UGRs), até o aperfeiçoamento ou adequação de cada Município ou grupo 

de Municípios Consorciados. Trata-se de uma alternativa para a arrecadação de recursos que 

possam auxiliar nos investimentos para melhor gerenciamento dos resíduos sólidos no município. 

o Unidade Geradora Especial: sem condições de contribuição financeira. 

o Domicílios Residenciais (Unidades Geradores de Resíduos): 

i. UGR 1- imóveis com potencial de geração até 20 litros/dia. 

ii. UGR 2 - imóveis com potencial de geração > 20 até 30 litros/dia. 

iii. UGR 3 - imóveis com potencial de geração > 30 até 60 litros/dia. 

iv. UGR 4 - imóveis com potencial de geração > 60 até 100 litros/dia. 

v. UGR 5 - imóveis com potencial de geração > 100 litros/dia. 
 

Acrescenta-se que os domicílios públicos, comerciais, de prestação de serviços e industriais 

poderão ter atribuída a mesma classificação UGR de 1 a 5, sendo que os valores pelos custos dos 
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serviços pagos conforme tarifa a ser definida, serão diferentes e de maior valor que os domicílios 

residenciais. 

Por fim, é necessário na implementação do referido sistema estabelecer, numa etapa preliminar, um 

período quando a cobrança de taxas e tarifas terá valores provisórios até que se possa dimensionar 

os custos e respectivos rateios de forma mais precisa e adequada. 

 

8.7 LOGÍSTICA REVERSA 
 

A Logística Reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo 

conjunto de ações, procedimentos e meios para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para o reaproveitamento em seu ciclo de vida ou em outros processo produtivos, ou 

outra destinação final ambientalmente adequada. 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de certos produtos (agrotóxicos e suas 

embalagens, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes e suas embalagens, lâmpadas fluorescentes 

e produtos eletroeletrônicos) passam a ter a obrigação de implantação de procedimentos para o 

retorno de tais produtos, com consequente e indispensável destinação final, ambientalmente 

adequada (FECOMÉRCIO, 2013). 

A Logística Reversa, por vezes, pode ser um processo cíclico onde o produto, após o uso, retorna 

ao fabricante e este pode reutilizá-lo em seu processo de produção ou mesmo, ser destinado para a 

disposição final. A Figura 18 a seguir, ilustra o esquema de funcionamento da Logística Reversa. 

Figura 18. Esquema dos procedimentos e mecanismos que ocorrem na Logística Reversa. 

 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu Artigo 33 estabelece que: 

 
"São obrigados a estruturar e implementar sistemas de Logística Reversa, mediante retorno 
dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: 
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I. Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 
técnicas; 

II. Pilhas e Baterias; 

III. Pneus; 

IV. Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V. Lâmpadas Fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e 

VI. Produtos eletroeletrônicos e seus componentes." 
 

Importante acrescentar que deverão ocorrer acordos setoriais e termos de compromisso entre o 

Poder Público e o Setor Empresarial para a aplicabilidade e realização da Logística Reversa. A 

definição dos produtos e embalagens referidas anteriormente considerará a viabilidade técnica e 

econômica da logística reversa. 

É claro que a Logística Reversa pode ocorrer de forma independente do Serviço Público, porém, a 

Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré (TO) poderá contribuir com o recebimento desses 

materiais, por meio dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), instalados em supermercados, 

farmácias, comércios ou até mesmo em órgãos públicos; porém não se deve excluir a 

responsabilidade dos comerciantes e fabricantes de os ter em seus estabelecimentos, criando 

também mecanismos para o recolhimento desses resíduos e o seu retorno à cadeia produtiva. 

De modo a ampliar a importância da Logística Reversa, existem diversos instrumentos legais que 

disciplinam e subsidiam os procedimentos para a realização da mesma: 

o Pneus: para este tipo de resíduo a Resolução Conama nº 416/2009 (que revoga as Resoluções 

nº 259/1999 e a nº 301/2002), dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada 

por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências. 

o Pilhas e Baterias: a Resolução Conama nº 401/2008 (alterada pela Resolução nº 424/2010 e 

revoga a Resolução nº 257/1999), estabelece limites máximos de Chumbo (Pb), Cádmio 

(Cd) e Mercúrio (Hg) para pilhas e bateria comercializadas no território nacional e os 

critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado e dá outras 

providências. 

o Agrotóxicos: o uso e descarte adequado de agrotóxicos é amparado pela Le Federal nº 9.974 

(altera a Lei nº 7.802/1989), que dispõe sobre a pesquisa, experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 

comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos sólidos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização dos 

agrotóxicos, seus componentes e afins. 
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vazias de agrotóxicos. 
 

o Óleos Lubrificantes: a 

o Eletroeletrônicos: o 

A Lei estabelece também que as embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou 

dispersíveis em água, deverão ser submetidas pelo usuário à operação de Tríplice Lavagem, ou 

tecnologia equivalente, conforme normas técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação 

constante de seus rótulos e bulas. 

Já a Resolução Conama nº 334/2003, em caráter complementar, dispõe sobre os procedimentos 

de  Licenciamento  Ambiental  de  Estabelecimentos  destinados  ao  recebimento  de embalagens 

 

 
Resolução Conama nº 450/2012 (altera a Resolução nº 362/2005), 

dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado, e dá outras providências. 

o Lâmpadas Fluorescentes: seu descarte é amparado pela Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional 

de Resíduos Sólidos), possuindo como referência também a Resolução Conama nº 

007/1994 , que dispõe sobre o transporte de resíduos perigosos e a NBR 13.221/2003, que 

estabelece procedimentos para o transporte terrestre de resíduos, incluindo os perigosos. 

descarte adequado deste tipo de resíduo está amparado pela Lei Federal 

nº 12.305/2010, inexistindo até o momento instrumentos legais mais direcionados que 

proponham diretrizes para o acondicionamento, transporte e principalmente a disposição 

final e seu reaproveitamento, em função da complexidade do problema de contaminação e 

do aumento da produção, consumo e descarte desses materiais. 

Segundo Guerra (2012) relacionado ao conceito e logística reversa, está vinculada a necessidade 

de se ter uma responsabilidade compartilhada, que consiste no conjunto de atribuições 

individualizadas dos fabricantes até o consumidor visando minimizar o volume de resíduos 

produzidos e reduzir os impactos causados ao meio ambiente e à saúde da população. 

 

8.8 RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 
 

A responsabilidade compartilhada é uma ferramenta que auxilia na aplicação/execução dos 

mecanismos que englobam a logística reversa, ou seja, um complemento da mesma, uma ação 

contínua. Se traduz nas ações realizadas entre a população, associação de catadores de materiais 

recicláveis, comerciantes, Poder Público, fabricantes etc; auxiliando a realização do manejo 

adequado dos resíduos sólidos e a sua destinação correta. 

Seguindo o princípio de responsabilidade compartilhada, individualizada e encadeada, instituído 

pela Lei nº 12.305, o Art. 6°fixa a responsabilidade dos consumidores de acondicionar 

adequadamente os resíduos reutilizáveis e recicláveis, sempre que houver o sistema de logística 

reversa, ou ainda, coleta seletiva implantada pelo Município de Brejinho de Nazaré (TO). 
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Para cada segmento da sociedade foram atribuídos diferentes papéis a fim de solucionar ou mitigar 

os problemas relacionados ao resíduos sólidos; são objetivos da responsabilidade compartilhada: 

o Redução da geração de resíduos sólidos. 

o Redução do desperdício de materiais. 

o Redução da poluição. 

o Redução dos danos ambientais; 

o Estímulo ao desenvolvimento de mercados, produção e consumo de produtos derivados de 

materiais reciclados e recicláveis. 

Em seu Art. 36, a referida Lei, apresenta meios de se realizar a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos: 

I. Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

II. Estabelecer sistema de coleta seletiva. 

III. Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao 

ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

IV. Realizar as atividades 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. Promover a disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

Acrescenta-se ainda, que para o devido cumprimento deste procedimentos, caberá à Prefeitura do 

município de Brejinho de Nazaré (TO) priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas 

ou de outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis, assim como a instalação 

dos pontos de entrega voluntária (PEVs). 
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9.1 ESTRUTURA PARA GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

A implantação e execução dos procedimentos descritos no Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos de Brejinho de Nazaré (TO) necessitará de esforços contínuos do Poder 

Público e diversos segmentos da sociedade, conforme abordado anteriormente, inclusive nos 

processos de adequações e revisões. 

Recomenda-se o empenho dos responsáveis pela organização dos procedimentos e distribuição das 

atividades, a implantação de estruturas, aquisição de insumos e equipamentos, bem como a 

capacitação técnica dos profissionais responsáveis pelo manejo dos resíduos sólidos desde a coleta 

até a disposição final, conforme será detalhado em item específico deste documento. 

Sugere-se que ao responsável pela gestão de resíduos sólidos do município de Brejinho de Nazaré 

(TO) a análise da possibilidade de se criar uma entidade descentralizada para gestão dos resíduos 

sólidos e outros serviços voltados para a limpeza pública. 

É importante acrescentar que o município também poderá obter recursos ou compartilhar 

estruturas por meio de Consórcios com outras cidades, ou até mesmo, estudar a possibilidade de 

financiamento em entidades governamentais. 

Por fim, recomenda-se que a depender da estrutura de gestão organizado pela Prefeitura Municipal, 

deve-se considerar nesses procedimentos a capacitação dos profissionais para realização das 

atividades, e que haja ao menos 01 (um) profissional habilitado (curso técnico/superior) 

direcionado para a administração/coordenação das ações de operação do Aterro Sanitário e 

futuramente Centro de Triagem e Pátio de Compostagem, bem como realizar as atividades de 

Educação Ambiental em todos os segmentos do território municipal, executar a fiscalização, o 

monitoramento e atentar para as alterações necessárias a serem acrescentadas no processo de 

revisão do Plano, assim como buscar soluções para possíveis contratempos. 

 

9.2 METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE GESTÃO 

INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

A etapa de formulação de propostas para a implantação do Sistema de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO) leva em consideração o conjunto de 

estruturas já existentes, no que se refere aos profissionais, máquinas, equipamentos, visando a 

adequação e aprimoramento dos procedimentos realizados, a implantação das estruturas para a 

9 PROPOSTAS PARA GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
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disposição irregular dos resíduos sólidos, visando o aproveitamento de recursos, a minimização de 

gastos, considerando a estimativa de gasto atual e a renda per capita da população. 

Importante ressaltar que os procedimentos a serem abordados são elaborados para cada tipo de 

resíduo sólido quanto à origem, conforme expressa a Lei Federal nº 12.305 de 2010, nesse sentido 

estão incluídos os: 

o Resíduos Domiciliares. 

o Resíduos de Limpeza Urbana. 

o Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços. 

o Resíduos de Serviços Públicos e de Saneamento Básico. 

o Resíduos Industriais. 

o Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). 

o Resíduos de Construção Civil (RCC). 

o Resíduos Agrossilvopastoris. 

o Resíduos de Serviços de Transportes. 

o Resíduos de Mineração. 

o Resíduos Especiais. 

Quanto à implantação deste Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá ser 

considerado além dos itens abordados anteriormente, algumas etapas (aqui denominadas de fases) 

que correspondem as ações propriamente ditas para concretização deste estudo. 

o 
 

Esta fase é caracterizada pelo levantamento e atualização dos procedimentos realizados no manejo 

e disposição final dos resíduos sólidos, levantamento dos profissionais envolvidos na gestão, índice 

de atendimento da população com tais procedimentos, número de máquinas, equipamentos e 

insumos existentes no município de Brejinho de Nazaré (TO), assim como a preparação do Poder 

Público e a população local para a efetivação das medidas deste Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

A apresentação do Plano nesta fase, visa demonstrar à comunidade os procedimentos necessários 

a serem implantados (aproveitando-se dos que já existem) e a importância de sua aplicação, de 

modo que um maior número de pessoas conheça e se torne parte integrante e colaborador da 

efetivação das propostas abordadas. 

Por ser uma fase inicial de compartilhamento de informações e condução das adequações, muito 

deverá ser feito. Esta etapa inclui a realização da Audiência Pública de Apresentação do PMGIRS 

ao setor Público e a comunidade do município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Fase I (Adequação e Aprimoramento dos procedimentos existentes) 
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O maior desafio está relacionado a sensibilização de toda população em participar das ações 

propostas e um maior engajamento deverá ser dado nos procedimentos de Educação Ambiental, 

seja na educação formal ou informal. Destaca-se que a Fase I terá início imediatamente após a 

apresentação deste estudo para todos os segmentos da sociedade no município em questão, por 

meio da Audiência Pública; e a sua conclusão está prevista até a implantação Coleta Seletiva, ou 

seja, trata-se de um procedimento de curto prazo (01 ano) a médio prazo (02 a 04 anos). 

o 
 

A Fase II é marcada pela implantação da Coleta Seletiva no município de Brejinho de Nazaré 

(TO), estimando longo prazo (de 04 a 08 anos ou durante o horizonte do Plano até 20 anos) para 

efetivação das ações, para a melhor com a realização de atividades de Educação Ambiental de 

cunho informativo, segregação dos resíduos sólidos na fonte, implantação de Pontos de Entrega 

Voluntária (PEVs), implantação de Cooperativas de Resíduos Recicláveis, de estruturas de 

beneficiamento e segregação (Centro de Triagem e Compostagem) e disposição final dos rejeitos 

(Aterro Sanitário). 

Uma das principais vantagens associadas à esta fase é a geração de emprego e renda por meio dos 

resíduos recicláveis segregados e dos procedimentos de educação ambiental. Outro aspecto 

importante é o aumento da vida útil do Aterro Sanitário, uma vez que haverá a diminuição do 

volume de material destinado após a implantação da coleta seletiva, devido os procedimentos de 

reaproveitamento e reciclagem, assim como a compostagem dos resíduos orgânicos. Outro fator 

relevante nesta fase é a redução dos gastos com o transporte dos resíduos sólidos para a disposição 

final. 

Com o Pátio de Compostagem haverá o fornecimento de composto de baixo custo para a utilização 

em hortas particulares, comunitárias, assim como nos jardins, praças e canteiros públicos do 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 

O maior desafio da implantação da Coleta Seletiva no município de Brejinho de Nazaré (TO) 

estará associado ao custo para capacitação e treinamento dos profissionais que estarão envolvidos 

nas atividades de Educação Ambiental, na operação do Centro de Triagem, no Pátio de 

Compostagem e no Aterro Sanitário. A ausência de esforços por parte da população pode ser um 

fator limite, principalmente quando não ocorrer a segregação dos resíduos sólidos na fonte e a 

disposição adequada dos mesmos, podendo acarretar no desperdício de recursos financeiros e mão- 

de-obra. 

Ressalta-se que esta fase terá início com a aprovação do PMGIRS e implantação da Coleta Seletiva, 

e não haverá data para conclusão, pois trata-se de uma etapa necessária para consolidação da 

Fase II (Implantação da Coleta Seletiva) 
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gestão integrada dos resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO), passando apenas 

por ajustes quando for necessário. 

o Fase III (Fiscalização, Monitoramento e Revisão) 

 
A Fase III deverá ser iniciada com a consolidação da Coleta Seletiva e a implantação das estruturas 

para tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. Considerar-se-á a adequação contínua de 

todos os procedimentos que englobam o manejo e disposição dos resíduos sólidos, sempre que 

necessário, ou seja, quando ocorrerem alterações ou atualizações dos procedimentos, ou mesmo a 

implantação de novas ações. 
 

Da mesma forma que a fase anterior, a Fase III da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos no 

município de Brejinho de Nazaré (TO) não terá um período para sua conclusão, ou seja, será uma 

ação de longo prazo, concomitante à Fase II, onde sugere-se que para um implementação do 

Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos sejam realizadas revisões a cada 04 (quatro) anos 

nas ações propostas por meio deste documento, com a finalidade de atualizar informações 

referentes aos aspectos legais, aquisição de máquinas, equipamentos, insumos e contratação e 

capacitação de novo profissionais, assim como a resolução de eventuais contratempos que venham 

ocorrer. 

 

9.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO 
 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza em seu Art. 12 a necessidade dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios de fornecerem informações referentes à gestão de resíduos sólidos e 

a periodicidade das revisões. 

Por isso, como um de seus instrumentos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta o 

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR), coordenado e 

articulado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Ao SINIR será somado o Inventário de Resíduos Sólidos que será associado ao Sistema 

Declaratório Anual de Resíduos Sólidos, preenchido e atualizado por indústrias, definindo a 

origem, transporte e destinação final dos resíduos sólidos produzidos. Acrescenta-se que o SINIR 

deverá coletar e sistematizar dados relativos aos serviços públicos e privados de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos possibilitando: 

o O monitoramento. 

o A fiscalização. 

o A avaliação da eficiência da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive a 

Logística Reversa. 
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o A avaliação dos resultados, impactos e acompanhamento das metas definidas nos planos, 

e a informação à sociedade sobre as atividades da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O SINIR deverá ser alimentado com informações oriundas, sobretudo, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Estes por sua vez, devem refletir a sua gestão e manejo, permitindo: 

a) A caracterização das condições da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos. 

b) A caracterização da oferta de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. 

c) A caracterização da demanda de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos tendo em vista a universalização desses serviços. 

d) O monitoramento da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

e) A avaliação a eficiência dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

f) A avaliação a eficácia dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

g) A avaliação dos resultados e dos impactos dos planos de resíduos sólidos. 

h) A comparação com padrões e indicadores de qualidade da entidade reguladora. 

i) O monitoramento de custos. 

j) O monitoramento da sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

k) A caracterização anual dos resíduos dispostos em aterros sanitários na microrregião, para 

fins de monitoramento dos produtos obrigados à Logística Reversa. 

l) O monitoramento de passivos ambientais. 

m) O monitoramento dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por 
meio de indicadores ambientais; e; 

n) O monitoramento de condições e tendências em relação às metas de redução, reutilização, 

coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos. 

 

Ao município de Brejinho de Nazaré (TO) deverão ser disponibilizadas informações sobre a gestão 

dos resíduos sólidos para o SINIR, devendo ficar atento quantos aos prazos para o envio das 

mesmas. 

Ressalta-se que essas informações são de extrema importância, podendo ser consultada pela 

população, o que auxilia na elaboração de estudos diversos e principalmente, na proposição de 

Consórcios Intermunicipais para angariar fundos para aquisição de veículos ou implantação de 

estruturas para a disposição final de resíduos sólidos. 

Existe também o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP) que assim 

como o SINIR é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde as pessoas 

jurídicas que operam os resíduos sólidos em qualquer fase do seu gerenciamento, serão obrigadas 

a realizar um cadastro, sendo responsabilidade do IBAMA coordenar o mesmo e promover a sua 

integração com o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais. 
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Para garantir o funcionamento do SINIR, o MMA apoiará os Estados, o Distrito Federal, os 

Municípios e os respectivos órgãos executores do SISNAMA na organização das informações, no 

desenvolvimento dos instrumentos e no financiamento das ações voltadas a sua implantação e 

manutenção, além de manter, de forma conjunta, a infraestrutura necessária para receber, analisar, 

classificar, sistematizar, consolidar e divulgar dados e informações qualitativas e quantitativas 

sobre a gestão de resíduos sólidos. 

Nesse sentido é de considerável importância que esses sistemas sejam atualizados constantemente, 

uma vez que os dados possibilitarão o controle da operacionalização do Plano por todos os 

segmentos do Governo e da sociedade. 

 

9.4 PROCEDIMENTOS E MEDIDAS PARA GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

9.4.1 Resíduos Domiciliares 
 

Na fase inicial (Fase I) que corresponde a apresentação do Plano, os resíduos sólidos domiciliares 

não necessitarão de separação. No entanto, a partir do momento que a Coleta Seletiva for 

implantada (Fase II) pelo Poder Público, a separação dos resíduos domiciliares deverá ser realizada 

na fonte, necessárias para a que a coleta, transporte, triagem e destinação final dos resíduos sólidos 

ocorra de maneira adequada. 

Os resíduos sólidos domiciliares deverão ser separados da seguinte forma: 

 

a) Rejeitos: correspondem ao resíduos orgânicos que não poderão passar por compostagem, 

como os restos de carnes, gorduras e fezes de animais. Inclui também os resíduos não 

passíveis de reciclagem como etiquetas, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, 

guardanapos, papéis higiênicos. 

b) Resíduos Orgânicos: aqueles que podem ser encaminhados para a compostagem, como os 

restos de alimentos, cascas de frutas e vegetais, assim como borra de café. 

c) Resíduos Recicláveis: são os papéis, papelão, plásticos (sacolas, garrafas PET, embalagens 

plásticas), metais (latas, ferragens, canos, aramos, esquadrias) e embalagens de múltipla 

composição (Tetra Pak). 

d) Resíduos de Vidros: são compostos por garrafas, copos, pratos, potes, janelas etc; poderão ser 

utilizados para o reaproveitamento ou recicláveis. Devido ao risco de acidentes, deverão 

ser separados distintamente dos resíduos apresentados anteriormente. 

e) Resíduos de Óleo de Cozinha: são as gorduras e óleos utilizados no preparo de alimentos. 
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Com base nos dados apresentados no Diagnósticos dos Resíduos Sólidos, observou-se que o 

acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares em muitos casos não é realizado 

adequadamente, principalmente por parte da população, que em muitos casos promove a queima, 

os enterra ou os colocam para coleta fora de sacolas, caixas e dos coletores. 

A responsabilidade do acondicionamento dos resíduos domiciliares será de cada gerador, cabendo 

à Prefeitura a realização de mecanismos para divulgação dos procedimentos corretos a serem 

realizados. 

Os resíduos sólidos domiciliares deverão ser destinados única e exclusivamente às sacolas plásticas 

(de supermercado) ou sacos de maior densidade (coloração preta ou azul). 

Após a implantação da coleta seletiva (Fase II), os resíduos segregados e acondicionados em sacos 

deverão ser colocados em recipientes devidamente identificados, como resíduos secos (recicláveis), 

resíduos úmidos (orgânicos) e de rejeitos. 

No caso dos vidros deverão ser acondicionados sacos plásticos resistentes dentro de caixas de 

papelão para evitar acidentes, sendo dispostos nos mesmos lugares dos resíduos recicláveis.Já o 

óleo de cozinha deverá ser acondicionado em garrafas PET ou galões devidamente fechados, 

dispostos próximos aos recipientes de resíduos recicláveis; poderão ser destinados às Cooperativas 

de recicláveis para fabricação de sabão/sabonetes ou mesmo entregues aos Pontos de Entrega 

Voluntária (PEV). 

 

Deverão ser implantados mais coletores nas áreas públicas, isto durante a Fase I do PGIRS, 

visando a disposição adequada dos resíduos domiciliares. Sugere-se também a utilização dos 

coletores adaptados com pés (para que não estejam sujeitos à ação de animais) e com cobertura, a 

fim de evitar a proliferação de vetores, ação do vento e infiltração de água da chuva. 

Com a implantação da Coleta Seletiva (Fase II), os coletores deverão ser alterados para aqueles de 

acondicionamento específico de modo a atender a segregação na fonte. Por isso deverão ser 

adquiridos coletores de coloração específica, com indicação de cada tipo de resíduos. Para as 

residências, poderão ser utilizados 03 (três) tipos de coletores, um para resíduos recicláveis, 

orgânicos e rejeitos, devidamente identificados. 

No caso de vias públicas e órgãos públicos, deverão ser implantados os coletores múltiplos, 

conforme mostram a Figura 19 e a Figura 20 a seguir. 

 Acondicionamento 
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Fonte: http://www.logismarket.ind.br  

Figura 19. Coletores de Resíduos Domiciliares 
para residências. 

Figura 20. Coletores de Resíduos para vias e órgãos 
públicos. 

 
 

 

O itinerário e o período de coleta durante a Fase I deverão ser informados à população, podendo 

ser mantidos os que ocorrem atualmente, ou seja, a coleta realizada no período diurno, de 2ª Feira 

à 6ª Feira; para que os resíduos sejam dispostos horas antes da passagem do veículo coletor. 

Deverá ser realizada por veículo específico, de preferência compactador, com  capacidade de  

6,00 m³. Após a implantação da Coleta Seletiva, ou seja, a Fase II, deverão ser estabelecido o 

período e dias específicos para a coleta dos resíduos segregados, sendo sugerida pela equipe técnica 

responsável pela elaboração deste cronograma os seguintes dias para a coleta dos resíduos 

conforme o Quadro 20 a seguir, cujos procedimentos deverão ser executados a longo prazo em 

todo período de vigência deste PGIRS. 

 
Quadro 20. Sugestão de períodos e dias para coleta dos resíduos domiciliares no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Resíduos Segregados 
Período 

Matutino 

Período 

Vespertino) 

2ª 

Feira 

3ª 

Feira 

4ª 

Feira 

5ª 

Feira 

6ª 

Feira 
Rejeitos X  X  X   

Resíduos Orgânicos X  X X X X X 

Resíduos Recicláveis  X X X X X X 

Resíduos de Vidro  X  X  X  

Óleo de Cozinha 

Usado 

 
X X 

    

 

 

A princípio os resíduos coletados deverão ser encaminhados ao Aterro Sanitário, conforme os 

procedimento previstos para a Fase I. Após a implantação da Coleta Seletiva, em que estará em 

vigência a Fase II (longo prazo) deverão ser destinados conforme apresenta a Figura 21 a seguir: 

http://www.logismarket.ind.br/
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Figura 21. Destinação final dos resíduos domiciliares após a implantação da Fase II no município de Brejinho de 

Nazaré (TO). 
 

9.4.2 Resíduos de Limpeza Urbana 
 

 

Na Fase I (período de 01 a 04 anos), a segregação ocorrerá com resíduos resultantes da varrição de 

vias públicas, feiras, eventos, poda, jardinagem e capina, realizados no município de Brejinho de 

Nazaré (TO). Não haverá a necessidade da separação dos resíduos produzidos. 

Porém, a partir da implantação da Coleta Seletiva na Fase II, dar-se-á atenção especial para os 

resíduos produzidos em feiras livres, principalmente restos de alimentos e carnes, que deverão ser 

separados como resíduos orgânicos e rejeitos, respectivamente. Os demais resíduos deverão ser 

segregados, como resíduos recicláveis, resíduos de vidro e óleo de cozinha usado. 

No caso dos resíduos de poda, jardinagem e capina, não há a necessidade de sua separação, 

tomando-se cuidado apenas, com o acondicionamento e disposição para a coleta. 

 

 

Os resíduos produzidos em feiras livres, como restos alimentares deverão ser acondicionados em 

sacolas/sacos plásticos e destinados para disposição. Quanto aos resíduos de poda, capina, 

jardinagem aqueles com volumes menores poderão também ser acondicionados em sacolas. 

Na Fase II, os resíduos de feiras livres, deverão ser acondicionados em sacos distintos, 

diferenciando os restos alimentares (como resíduo orgânico), restos de carne e óleo de cozinha 

usado, separados em sacos (como rejeito) e em garrafas PET ou galões, respectivamente; os 

resíduos de papel/papelão, plásticos e metais, deverão ser acondicionados em sacos devidamente 

identificados; os resíduos de vidros deverão ser acrescentados em sacos plásticos e colocados em 

caixas de papelão. 

No caso dos resíduos advindos da poda, capina e jardinagem, estes, com volumes menores deverão 

ser acondicionados em sacos plásticos de maior densidade. Os resíduos de dimensões superiores, 
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como troncos e galhos, deverão ter suas dimensões reduzidas (trituração) para posterior 

acondicionamento em sacos plásticos. 

 

 

Os resíduos da limpeza urbana, normalmente serão acondicionados em sacos plásticos no interior 

de coletores, após o término de cada atividade, sendo este procedimento mantido na Fase I, de 

implantação do Plano. No caso dos resíduos de poda, como troncos e galhos maiores, deverão ser 

colocados em caçambas, instaladas em áreas que não obstruam o tráfego de pessoas e veículos. 

Com a implantação da coleta seletiva (Fase II) os resíduos de feiras livres e de poda com volumes 

menores (considerados como resíduos orgânicos) deverão ser dispostos nos coletores múltiplos 

instalados nas vias públicas. Lembrando que os resíduos de vidro (devidamente acondicionados) e 

os de óleo de cozinha usado deverão ser dispostos horas antes da coleta. 

 

 

A coleta desses resíduos na Fase I poderá ser realizada com o auxílio de caminhão caçamba, exceto 

para os resíduos de feiras-livres, que deverão ser coletados juntamente com os resíduos 

domiciliares. 

Após a implantação da Coleta Seletiva, os resíduos de feiras livres deverão ser coletados no 

caminhão compactador; caso não haja como triturar os galhos e troncos oriundos da poda, estes 

deverão ser coletados por caminhão caçamba. A mesma sugestão que foi dada para a coleta dos 

resíduos domiciliares, é aproveitada para os resíduos de limpeza urbana, uma vez que possuem 

características parecidas, como mostra o Quadro 21 a seguir. 

 
Quadro 21. Sugestão de períodos e dias para coleta dos resíduos de poda para o município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Resíduos Segregados 
Período 

Matutino 

Período 

Vespertino) 

2ª 

Feira 

3ª 

Feira 

4ª 

Feira 

5ª 

Feira 

6ª 

Feira 
Rejeitos X  X  X   

Resíduos Orgânicos X  X X X X X 

Resíduos Recicláveis  X X X X X X 

Resíduos de Vidro  X  X  X  

Óleo de Cozinha 

Usado 

 
X X 

    

 

 

Mantendo-se os procedimentos já existentes, todos os resíduos domiciliares coletados deverão ser 

destinados ao Aterro Sanitário do município de Brejinho de Nazaré (TO), isso durante a Fase I, 

ou seja, o início da implantação deste PGIRS. 
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Com a implantação dos procedimentos associados à Coleta Seletiva durante a Fase II, sugere-se 

que os resíduos domiciliares possuam como destino: 

Figura 22. Destinação final dos resíduos sólidos de limpeza urbana após a implantação da Fase II, no município 

de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

 
9.4.3 Resíduos de Estabelecimentos Comerciais 

 

 

Os resíduos produzidos em estabelecimentos comerciais a priori não sofrerão segregação durante 

a Fase I do PGIRS, sendo apenas organizados, principalmente plásticos, metais, vidros e papéis, 

conforme o material, para melhor disposição e coleta. 

A Coleta Seletiva sendo implantada conforme prevê a Fase II, os resíduos desse tipo de 

estabelecimento, deverão ser segregados, como rejeitos, resíduos orgânicos, resíduos recicláveis 

(incluindo borrachas e pneus), resíduos de vidros e óleo de cozinha usado. 

 

 

Na Fase I os resíduos produzidos por estes estabelecimentos poderão ser acondicionados 

indistintamente, em sacolas/sacos plásticos de modo que não fiquem expostos à ação de 

intempéries, preferencialmente no interior de coletores de resíduos sólidos. 

Na Fase II os rejeitos, resíduos orgânicos e resíduos recicláveis deverão ser acondicionados em 

sacolas/sacos plásticos de alta densidade (firmes), cada um conforme sua classe. Os resíduos de 

vidro deverão ser acondicionados em sacos plásticos firmes e posteriormente em caixas de papelão; 

os resíduos de óleos de cozinha usados deverão ser acondicionados em garrafas PET ou galões 

devidamente fechados. 
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Para a Fase I recomenda-se que os resíduos de estabelecimentos comerciais sejam dispostos para 

coleta juntamente com os domiciliares, ou seja, em coletores públicos ou em frente aos 

estabelecimentos. Sugere-se que os pneus sejam dispostos em locais fechados, preferencialmente 

coberto, para posterior coleta e destinação final ambientalmente adequada, logística reversa ou 

reciclagem. 

Na Fase II, os resíduos devidamente acondicionados deverão ser dispostos nos coletores 

identificados, para cada classe. No caso dos pneus, deverão ser acondicionados em locais cobertos 

ou então cobertos por lona para a destinação final ambientalmente adequada. 

 

 

Antes da implantação da Coleta Seletiva os resíduos de estabelecimentos comerciais poderão ser 

coletados juntamente com os demais resíduos, mantendo-se o itinerário atual realizado para o 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Na Fase II, com a implantação da Coleta Seletiva no município, os resíduos (com exceção dos 

pneus) deverão ser coletados com o caminhão compactador, sugerindo-se os seguintes períodos e 

dias para coleta, conforme o Quadro 22 a seguir. Acrescenta-se que itinerário sugerido deverá ser 

mantido durante a vigência deste PGIRS, por se estimar um longo prazo para sua execução, sendo 

revisado conforme a necessidade. 

 
Quadro 22. Sugestão de coleta dos resíduos de estabelecimentos comerciais após a implantação da Coleta Seletiva no 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Resíduos Segregados 
Período 

Matutino 

Período 

Vespertino) 

2ª 

Feira 

3ª 

Feira 

4ª 

Feira 

5ª 

Feira 

6ª 

Feira 
Rejeitos X  X  X   

Resíduos Orgânicos X  X X X X X 

Resíduos Recicláveis  X X X X X X 

Resíduos de Vidro  X  X  X  

Óleo de Cozinha 

Usado 

 
X X 

    

 

Observa-se que os pneus não foram citados nos procedimentos de coleta dos resíduos sólidos, uma 

vez que os mesmos deverão ser coletados pelos fabricantes ou destinados pelo consumidor aos 

PEVs, que por sua vez, terão a responsabilidade de realizar o tratamento e destinação final 

adequada. Caso haja dificuldade, no encaminhamento desses resíduos, sugere-se sua coleta junto 

aos resíduos recicláveis, para que sejam segregados no Centro de Triagem. 

 Disposição para Coleta 
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 Segregação dos Resíduos Sólidos 

 
 

Na Fase I da implantação das ações de gestão dos resíduos sólidos no município de Brejinho de 

Nazaré (TO), sugere-se que os resíduos de estabelecimentos comerciais sejam coletados 

indistintamente e encaminhados ao Aterro Sanitário. Os pneus, se possível, reaproveitados na 

confecção de estruturas para ornamentação de praças e jardins. 

Porém, com a implantação da Coleta Seletiva prevista para a Fase II e um procedimento estimado 

em longo prazo, os resíduos gerados nos estabelecimentos comerciais deverão ser destinados 

conforme mostra a Figura 23 abaixo. 

Figura 23. Sugestão para destinação final dos resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais após a implantação 
da Coleta Seletiva no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

9.4.4 Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico 
 

 

No período inicial da implantação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no município 

de Brejinho de Nazaré (TO), ou seja, na Fase I, esses resíduos não serão segregados. Porém, com 

a implantação da Coleta Seletiva (Fase II), considerando os resíduos advindos das Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETE) e das Estações de Tratamento de Água (ETA), deverão ser separados 

pela fonte geradora em: 

a) Rejeitos: referem-se aos resíduos não passíveis de tratamento ou compostagem, como os 

restos de animais, carnes e fezes (exceto os retidos no gradeamento). 

b) Resíduos Orgânicos: aqueles onde podem ser realizado algum tratamento e posterior 

encaminhamento à compostagem, como os lodos das ETEs e ETAs; há de se considerar 

os galhos e folhas transportados para a drenagem urbana (bueiros e sarjetas). 

c) Resíduos Recicláveis: compostos de papel, papelão, plásticos e metais utilizados no 

tratamento da água e esgoto. 

d) Resíduos de Vidros: compostos de vidros (embalagens e vidrarias de laboratório) utilizados 

nos procedimentos de tratamento da água e do esgoto, além de garrafas e cacos de vidro 

transportados para bueiros e sarjetas. 

 Destinação Final 
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 Disposição para Coleta 

 Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos 

 Destinação Final 

 

 
 

Na Fase I estes resíduos deverão ser acondicionados em sacos plásticos pelos geradores; os resíduos 

de ETA e ETE deverão ser dispostos em leiras de secagem ou bags, para redução da umidade e 

melhor acondicionamento. 

Já na Fase II, os resíduos deverão ser acondicionados distintamente (após a separação) em sacos 

plásticos (pretos ou azuis), para cada classe. No caso dos resíduos de ETAs e ETEs, deverão ser 

acondicionados temporariamente em caçambas metálicas estacionárias. 

 

 

Os resíduos acondicionados indistintamente na Fase I deverão ser dispostos horas antes da 

passagem do veículo coletor, a fim de evitar o revolvimento do mesmo por animais e pessoas. 

Quando da Coleta Seletiva, os resíduos deverão ser dispostos em coletores específicos, para cada 

classe, conforme abordado anteriormente. Os resíduos de ETAs e ETEs, deverão ser coletados pela 

empresa responsável pela operação destes empreendimentos ou empresa terceirizada. 

 

 

Inicialmente, manter-se-á os procedimentos de coleta realizados com os demais resíduos sólidos 

durante a Fase I. Com a implantação da Fase II, com a vigência da Coleta Seletiva, o veículo 

compactador deverá coletar os resíduos da conforme o Quadro 23 a seguir. 

 
Quadro 23. Sugestão de coleta dos resíduos dos serviços públicos de saneamento após a implantação da Coleta 

Seletiva no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Resíduos Segregados 
Período 

Matutino 

Período 

Vespertino) 

2ª 

Feira 

3ª 

Feira 

4ª 

Feira 

5ª 

Feira 

6ª 

Feira 
Rejeitos X  X  X   

Resíduos Orgânicos 

(lodos de ETA e ETE) 

 
X 

    
X 

Resíduos Recicláveis  X X X X X X 

Resíduos de Vidro  X  X  X  

 

 

Na Fase I os resíduos coletados indistintamente deverão ser encaminhados ao Aterro Sanitário do 

município de Brejinho de Nazaré (TO). Os lodos produzidos na ETA e na ETE deverão ser 

dispostos em valas específicas e devidamente identificadas, mediante autorização da Prefeitura 

Municipal. 

 Acondicionamento 
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 Segregação dos Resíduos Sólidos 

 Acondicionamento 

Na Fase II, os resíduos terão destinação variada, conforme prevê a Coleta Seletiva, a depender da 

classe, dando-se com destaque para os lodos da ETA e ETE, que passarão por tratamento (remoção 

de patógenos) para serem encaminhados à compostagem. A Figura 24 a seguir apresenta com 

detalhes a sugestão para destinação ambientalmente adequada de cada tipo de resíduos gerado nas 

atividades públicas de saneamento. 

Figura 24. Sugestão para destinação final dos resíduos produzidos por serviços públicos de saneamento, após a 

implantação da Coleta Seletiva. 

 

9.4.5 Resíduos Industriais 

 
Atualmente o número de indústrias no município de Brejinho de Nazaré (TO) é pequeno, e a 

maioria é de médio a pequeno porte. Porém em todos os casos caberá à Prefeitura Municipal exigir 

a apresentação do Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS) das indústrias. 

Para todas as indústrias, independente do porte, sugere-se que a Prefeitura Municipal exija uma 

cópia do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, bem como das licenças dos receptores dos resíduos. 

Uma função importante da mesma é denunciar ao Órgão Ambiental Estadual, neste caso o 

Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) as irregularidades nestes procedimentos, porém 

isentando-se da fiscalização tendo em vista o quadro reduzido de funcionários. 

 

 

O objetivo principal deste procedimento para os resíduos industriais é evitar a mistura dos resíduos 

contaminantes e perigosos aos demais; com ou sem a implantação da coleta seletiva, esses deverão 

ser separados dos demais resíduos, sejam eles domiciliares, comerciais, dentre outros, visando o 

menor risco à saúde humana e ao meio ambiente. 

Os demais resíduos, como rejeitos (estopas com óleos ou graxas e gordura animal por exemplo), 

resíduos recicláveis, resíduos orgânicos, graxas e óleos, deverão ser acondicionados em 

sacolas/sacos plásticos distintamente. 
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 Disposição para Coleta 

 Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos 

 Tratamento e Destinação Final 

No caso dos resíduos industriais o acondicionamento deverá ser realizado de modo a facilitar o 

manuseio, reduzir a quantidade de embalagens necessárias e evitar o risco de incêndios (em função 

da característica do resíduo). Sugere-se que sejam acondicionados em bombonas vedadas; aqueles 

de menor volume poderão ser acondicionados em sacos plásticos firmes. 

Na Fase II, com a implantação da Coleta Seletiva, sugerem-se as seguintes formas de 

acondicionamento: 

a) Tambores metálicos de 200 litros para resíduos sólidos sem características corrosivas. 

b) Bombonas plásticas de 200 ou 300 litros para resíduos sólidos com características corrosivas ou 

semi-sólidos em geral. 

c) “Big-bags” plásticos, que são sacos, normalmente de polipropileno trançado, de grande 

capacidade de armazenamento, quase sempre superior a 1,00 m³. 

d) Contêineres plásticos, padronizados, para resíduos que permitem o retorno da embalagem. 

e) Caixas de papelão, de porte médio, até 50 litros, para resíduos a serem incinerados. 

 

 

Os resíduos industriais, seja antes ou depois da implantação da coleta seletiva, deverão ser 

dispostos horas antes da passagem do veículo coletor. 

Durante o processo de Coleta Seletiva, os resíduos passíveis de reciclagem deverão ser dispostos 

nos coletores destinados para cada tipo de resíduo. Uma exceção é feita, para o caso de resíduos 

perigosos e contaminantes, cuja atenção deve ser dada em especial, dispondo-os para coleta 

adequadamente, em recipiente coberto, fora da ação de intempéries. Caso o gerador não consiga 

realizar esse procedimento, esse resíduos deverão ser armazenados às expensas das indústrias com 

cuidados adicionais a fim de evitar o reviramento dos mesmos e exposição do vento e da chuva. 

 

 

Os resíduos industriais com certo grau de periculosidade ou contaminação, bem como outros que 

não podem ser reaproveitados nos processos industriais, poderão ser coletados por empresa 

terceirizada (que realizará o tratamento e destinação final ambientalmente adequada) ou coletados 

pelos fabricantes. 

Sugere-se que os demais resíduos passíveis de reciclagem e não contaminantes, tenham o mesmo 

itinerário de coleta que os resíduos domiciliares e de estabelecimentos prestadores de serviços. 
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Possuindo ou não a Coleta Seletiva, atenção especial deve ser dada para os resíduos industriais. O 

tratamento visa à sua reutilização ou a sua inertização são os mais usuais na atualidade, entretanto, 

dada à diversidade dos mesmos, não existe um processo pré-estabelecido, havendo sempre a 

necessidade de realizar uma pesquisa e o desenvolvimento de processos economicamente viáveis. 

Em termos práticos, os processos de tratamento mais comum são: 
 

a) Neutralização, para resíduos com características ácidas ou alcalinas. 

b) Secagem ou mescla, para resíduos com alto teor de umidade. 

c) Encapsulamento, que consiste em se revestir os resíduos com uma camada de resina sintética 

impermeável e de baixíssimo índice de lixiviação; 

d) Incorporação, para resíduos que podem ser agregados à massa de concreto ou de cerâmica, ou 

ainda que possam ser acrescentados a materiais combustíveis. 

Após a realização desses procedimentos, os resíduos industriais estão passíveis de terem a 

destinação final adequada, ou seja, os resíduos recicláveis e orgânicos serão enviados para o Centro 

de Triagem e Compostagem, respectivamente; já os rejeitos e resíduos tratados poderão ser 

encaminhados aos aterro sanitário. 

 

9.4.6 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

 
Os procedimentos voltados para a gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS) caberá à unidade 

geradora, iniciando com a elaboração de uma Plano de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde 

(conforme a Lei Federal nº 12.305/2010), onde estarão expressas as técnicas utilizadas no manejo 

desse tipo de resíduo. Vale ressaltar que devido o alto risco de acidentes e contaminação, requerem 

atenção especial, e por isso a necessidade em se promover a elaboração do PGRSS. 

É importante apresentar as responsabilidades em relação aos resíduos de serviços de saúde, à 

Prefeitura Municipal, às Empresas Terceirizadas (que poderão fazer a coleta, tratamento e 

destinação final), aos demais órgãos públicos e aos Fabricantes. 

Deste modo, é responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré (TO), através das 

Secretarias de Saúde, do Meio Ambiente e Saneamento: 

a) A definição do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS referente às 

Unidades de Saúde existentes no município, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental 

e outras orientações regulamentares. 

b) A designação de profissional, para exercer a função de Responsável pela implantação e 

fiscalização do PGRSS em todas as Unidades de Saúde. 

c) A capacitação, o treinamento e a manutenção de programa de educação continuada para o 

pessoal envolvido em todas as Unidades de Saúde na gestão e manejo dos resíduos. 
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d) Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os serviços de coleta e destinação de 

resíduos de saúde, as exigências de comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários 

das firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que pretendam atuar no transporte, 

tratamento e destinação final destes resíduos. 

e) Requerer das empresas prestadoras de serviços terceirizados de coleta, transporte ou destinação 

final dos resíduos de serviços de saúde, a documentação definida no Regulamento Técnico da 

RDC nº 306 da ANVISA (licenças). 

f) Requerer dos Órgãos Públicos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos, a documentação 

estabelecida no Regulamento Técnico da RDC nº 306 da ANVISA. 

g) Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados à reciclagem ou 

compostagem, obedecendo também o Regulamento Técnico da RDC nº 306 da ANVISA. 

h) Manter cópia do PGRSS disponível em Cada Unidade de Saúde para consulta sob solicitação 

da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público 

em geral. 

i) Os serviços novos ou submetidos a reformas ou ampliação devem encaminhar o PGRSS 

juntamente com o Projeto Básico de Arquitetura para a vigilância sanitária local, quando da 

solicitação do alvará sanitário. 

j) A responsabilidade, por parte dos detentores de registro de produto que gere resíduo classificado 

no Grupo B (com risco potencial à saúde pública), de fornecer informações documentadas 

referentes ao risco inerente do manejo e disposição final do produto ou do resíduo. Estas 

informações devem acompanhar o produto até o gerador do resíduo. 

Às Empresas prestadoras de Serviços Terceirizados serão cobradas pela apresentação de licença 

ambiental para as operações de coleta, transporte ou destinação final dos resíduos de serviços de 

saúde, ou de licença de operação fornecida pelo órgão público responsável pela limpeza urbana 

para os casos de operação exclusiva de coleta. 

Aos demais Órgãos Públicos será cobrado o gerenciamento destes resíduos por meio da apresentação 

de documento aos geradores de resíduos de serviços de saúde, certificando a responsabilidade pela 

coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde, de acordo com as 

orientações dos órgãos de fiscalização ambiental. 
 

Por fim, caberá aos Fabricantes e Importadores de produtos que gerem resíduos classificado como de 

saúde, fornecer informação documentada referente ao risco inerente ao manejo e destinação final 

do produto ou do resíduo. 

A seguir, serão apresentados procedimentos para o manejo adequado dos resíduos de serviços de 

saúde, lembrando que deverão ser aplicados independentemente da fase de implantação do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Brejinho de Nazaré (TO). 
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É obrigatória a segregação dos Resíduos de Serviços de Saúde no momento da geração, de acordo 

com a Resolução RDC nº 306/2004 da Anvisa e a Resolução Conama nº 358/2005, submetendo- 

os à tratamento específico quando necessário, na própria unidade geradora. Nesse sentido, destaca- 

se que os resíduos de serviços de saúde, deverão ser segregados da seguinte forma: 

a) Grupo A (Potencialmente Infectantes): são resíduos com possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção, estão subdivididos nos grupos, conforme mostra o Quadro 24 

a seguir: 

 

Quadro 24. Subgrupos de classificação dos resíduos de serviços de saúde potencialmente infectantes. 

SUBGRUPOS DESCRIÇÃO 

 

 
A1 

Culturas e estoques de microrganismos.. 

Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes. 

Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou resíduos corpóreos. 

Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou 
certeza de contaminação biológica 

A2 Carcaças e peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais. 

A3 Peças anatômicas (membros) humanos e fetos com peso inferior a 500 gramas. 

 
 

 

 
 

 

 
A4 

Kits de linhas arteriais, endovenosas e dializadores descartados. 

Filtros de ar e gases aspirados em áreas contaminadas. 

Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urinas e 

secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de 
conter agentes Classe de Risco 4. 

Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento. 

Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde que não 
contenham sangue ou líquidos corpóreos de forma livre. 

Peças anatômicas (órgãos ou tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos 
cirúrgicos. 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras de animais não submetidos à experimentação 
com inoculação de microrganismos. 

Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

A5 Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortanes ou escarificantes. 

 

A identificação dos resíduos do Grupo A deve estar nos sacos, nos carros coletores, nos recipientes 

de acondicionamento e no veículo coletor, em local de fácil visualização, de forma indelével, 

utilizando-se símbolos, cores e frases, de substância infectante, com rótulos de fundo branco, 

desenhos e contornos pretos conforme as especificações das normas técnicas para identificação 

deste grupo de resíduos (Resolução ANVISA nº 56/08), como mostra aFigura 25 e a Figura 26 a 

seguir: 

 Segregação dos Resíduos Sólidos 
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Fonte: http://www.seton.com.br. 

 

 

Figura 25. Identificação dos RSS do Grupo A no 
momento da segregação. 

 Figura 26. Identificação dos RSS do Grupo A no 
momento da segregação. 

 

A segregação dos resíduos deve ser realizada no momento e local de sua geração, de acordo com 

suas características físicas, químicas, biológicas, a sua espécie, estado físico e classificação. Isso 

permitirá reduzir o volume de resíduos perigosos e a incidência de acidentes ocupacionais dentre 

outros benefícios à saúde pública e ao meio ambiente. 

 

A NBR 12.809/93 define que todos os funcionários envolvidos no processo de segregação dos 

resíduos de serviços de saúde devem ser capacitados para segregar adequadamente os resíduos e 

reconhecer o sistema de identificação. 

O manuseio dos resíduos deve ser executado por funcionário dotado com Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) adequado. As empresas terceirizadas devem ser responsáveis pelo 

fornecimento de EPI, em perfeito estado de conservação para todos os profissionais envolvidos, 

visando a proteção dos membros superiores e inferiores. 

b) Grupo B (Químicos): contém substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

A identificação dos resíduos do Grupo B deve estar apresentada nos recipientes de 

acondicionamento, carros coletores e veículos coletores, em local de fácil visualização, de forma 

indelével, discriminando a substância química ou denominação comum do produto de modo a 

identificar o material, utilizando os símbolos e frases de risco associadas ao produto que gerou o 

resíduo, como mostra a Figura 27 e a Figura 28 a seguir. 

http://www.seton.com.br/
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Fonte: http://sbemsp.org.br.  

Figura 27. Identificação dos RSS do Grupo B no 
momento da segregação. 

Figura 28. Identificação dos RSS do Grupo B no 
momento da segregação. 

 

Os resíduos do Grupo B devem ser segregados, de acordo com suas características, para fins de 

redução de volume dos resíduos a serem tratados e dispostos. O manuseio dos resíduos do Grupo 

B deve ser executado por funcionário dotado de equipamento de proteção individual (EPI) 

adequado, utilizando-se também das informações contidas na Ficha de Informações de Segurança 

de Produtos Químicos (FISPQ) Para o manuseio dos resíduos do Grupo B, devem ser usados os 

seguintes EPI’s, para proteção dos membros superiores, inferiores, além de máscaras para proteção 

facial. 

As empresas terceirizadas devem ser responsáveis pelo fornecimento gratuito de EPI, em perfeito 

estado de conservação para todos os profissionais envolvidos. 

c) Grupo C (Rejeitos Radioativos): correspondem aos materiais resultantes de atividades 

humanas que contenham radionucléotídeos em quantidades superiores aos limites de 

eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

Diferentemente dos demais resíduos, este grupo não está sujeito a procedimentos propostos 

por este Plano, de modo que os mesmos, deverão obedecer legislação especifica, para o 

manejo adequado. Em caso de dúvidas, entrar em contato com os fabricantes dos 

equipamentos e produtos que contenham essas substâncias. 

d) Grupo D (Resíduos Comuns): resíduos que não apresentam riscos biológicos, químicos ou 

radiológicos à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos Resíduos 

Domiciliares. 

A identificação deve ser feita nos recipientes de acondicionamento usando símbolos, e quando 

possível também, o Código de Cores em conformidade com as legislações vigentes. Os sacos plásticos 

para o acondicionamento, preferencialmente, devem ser identificados segundo o código de cores a 

seguir: 

http://sbemsp.org.br/
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 Acondicionamento 

 
 

Fonte: http://verdefilosofia.blogspot.com 

Figura 29. Código de cores para recipientes de acondicionamento de RSS do Grupo D. 

 

A segregação dos resíduos do Grupo D deve ser realizada de acordo com suas características, a fim 

de facilitar a reciclagem, a reutilização, a redução e a disposição final. Salienta-se que a segregação 

na fonte aumenta o valor agregado dos materiais reaproveitáveis, além de evitar a contaminação 

dos mesmos. Entretanto, para se implantar um programa de coleta seletiva é preciso avaliar, 

quantitativamente e qualitativamente, o perfil dos resíduos sólidos gerados, com a finalidade de se 

estruturar melhor o processo. 

A Resolução Conama nº 275/2001 estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, 

a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas 

informativas para a coleta seletiva. As inscrições com os nomes dos resíduos e instruções 

adicionais, quanto à segregação ou quanto ao tipo de material, não serão objeto de padronização, 

porém recomenda-se a adoção das cores preta ou branca, de acordo a necessidade de contraste com 

a cor base. 

e) Grupo E (Perfurantes e Cortantes): materiais perfurocortantes ou escarificantes, como lâminas, 

agulhas, ampolas de vidro, brocas, tubos capilares, micropipetas, vidros quebrados etc. 

Esses resíduos deverão ser descartados separadamente e descaracterizados no local de sua geração, 

imediatamente após o uso ou o descarte. 

 

 

Para os resíduos provenientes dos serviços de saúde gerados nas Unidades Básicas de Saúde do 

município de Brejinho de Nazaré (TO), recomenda-se a separação conforme o caráter séptico e 

não séptico. Os resíduos sépticos devem ser acondicionados em sacos plásticos na cor branca 

leitosa, conforme especificado na Norma NBR 9190 da ABNT. 

http://verdefilosofia.blogspot.com/
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a) Grupo A (Potencialmente Infectantes): a 

De maneira mais detalhada, é apresentada a seguir, os procedimentos ideais para o 

acondicionamento dos resíduos divididos por grupos: 

Resolução ANVISA RDC nº. 306/08, para o 

acondicionamento de resíduos do Grupo A, define que: 

o Todos os resíduos deste grupo deverão ser acondicionados de forma a não permitir a 

contaminação cruzada com os demais resíduos sólidos. 

o Os resíduos deverão estar permanentemente acondicionados em sacos de cor branco 

leitosa, impermeáveis, de material resistente à ruptura e vazamento de resíduos 

contidos no seu interior, respeitados seus limites de peso. 

o Os recipientes de acondicionamento deverão ser impermeáveis, de material lavável, 

dotados de tampas íntegras, resistentes à punctura, ruptura e vazamento de resíduos 

contidos no seu interior, respeitando a sua capacidade. 

o Os sacos plásticos para o acondicionamento deverão ser lacrados ao atingirem 2/3 da 

capacidade de preenchimento ou pelo menos 1 (uma) vez ao dia. 

o Ao lacrar os sacos plásticos para o acondicionamento, no próprio local de geração dos 

resíduos, deve-se lentamente expelir o excesso de ar, tomando-se o cuidado de não 

inalar ou provocar forte fluxo desse ar com consequente aumento do arraste de 

elementos potencialmente patogênicos. 

o Após o lacre dos sacos plásticos para o acondicionamento, os mesmos deverão ser 

dispostos em recipientes de acondicionamento resistente a queda e com capacidade 

compatível com a geração diária dos resíduos. 

o Os sacos plásticos para o acondicionamento deverão ser substituídos sempre que 

necessário, sendo proibido o seu esvaziamento e reaproveitamento e, 

o Os sacos devem permanecer, durante todas as etapas de gerenciamento, identificados 

e dentro de recipientes de acondicionamento tampados. 

A Figura 30 a seguir, ilustra o modelo dos sacos acondicionadores que devem ser utilizados no 

acondicionamento dos resíduos do Grupo A. 
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b) Grupo B (Químicos): para o acondicionamento de resíduos do Grupo B, segundo Resolução 

ANVISA RDC nº 56/08, devem ser utilizados recipientes de material resistente aos 

impactos e esforços previstos, adequados para cada tipo de substância química, respeitando 

as suas características físico-químicas garantindo a contenção total de gases, líquidos e 

vapores após seu fechamento definitivo. 

 

A capacidade dos recipientes deve ser compatível com o volume de resíduos gerados e os mesmos 

devem ser dotados de dispositivo que permita o fechamento nos intervalos entre uma utilização e 

outra, assim como, o seu fechamento definitivo, quando finalizado o uso. A Figura 31 a seguir 

ilustra o modelo de acondicionadores de Resíduos do Grupo B: 

Fonte: www.ufsm.br 

Figura 31. Exemplo de bombonas usadas para acondicionamento de RSS do Grupo B. 

Fonte: Rava Emabalagens, 2018. 

Figura 30. Exemplo de sacos acondicionadores de RSS do Grupo A (NBR 9191/93). 

 

http://www.ufsm.br/
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Vale acrescentar que os símbolos colados na superfície desses recipientes auxiliam no transporte, 

conforme estabelecido pela Resolução nº 420/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT). 

c) Grupo D (Resíduos Comuns): Referente aos resíduos sólidos do Grupo D, quando os mesmos 

forem acondicionados em sacos, esses deverão ser de material resistente à ruptura e 

vazamento, impermeável, respeitados os limites de peso, devendo ser substituídos sempre 

que necessário, ou quando atingirem 2/3 de sua capacidade, ou pelo menos uma vez ao 

dia, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. A Resolução ANVISA RDC 

nº 56/08 estabelece que: 

o No caso de resíduos não alimentares será permitido o esvaziamento e 

reaproveitamento dos sacos plásticos para o acondicionamento quando garantida 

a manutenção das condições higiênico-sanitárias. 

o Os sacos plásticos para o acondicionamento, ao completarem sua capacidade de 

preenchimento deverão ser lacrados de forma a não permitir o vazamento do 

conteúdo existente em seu interior. 

o Ao lacrar os sacos plásticos para o acondicionamento no próprio local de geração 

dos resíduos deve-se expelir o excesso de ar de maneira segura. 

o Após o lacre dos sacos plásticos para o acondicionamento, os mesmos deverão ser 

dispostos em recipientes de acondicionamento de material lavável, resistente à 

ruptura, vazamento, punctura e queda, com tampa provida de sistema de abertura, 

com capacidade compatível à geração de resíduos, atendendo as especificações de 

normas técnicas. 

o Os sacos plásticos para o acondicionamento devem permanecer durante todas as 

etapas de gerenciamento no interior de recipientes de acondicionamento. 

Ressalta-se que os recipientes de acondicionamento existentes em escritórios administrativos não 

necessitam de tampa para vedação, exceto quando utilizados para resíduos alimentares. 

c) Grupo E (Resíduos Perfurocortantes): devem receber embalagens rígidas, como caixas de 

papelão padronizadas. 

 Disposição para Coleta 

 
Sugere-se que os estabelecimentos tenham um local para armazenamento externo dos resíduos 

(abrigo de resíduos), construído em ambiente exclusivo, com acesso facilitado à coleta, possuindo, 

no mínimo, um local separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos do Grupo 

A e do Grupo E, bem como um local para o Grupo D. 
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 Coleta e Transporte 

Este abrigo deverá ser identificado e restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos, 

possuindo fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos coletores. Os recipientes 

de transporte interno não poderão transitar pela via pública externa à edificação para terem acesso 

ao abrigo de resíduos.Indica-se que o local de armazenamento e disposição de resíduos seja 

identificado com o símbolo universal de substância infectante. 

Por fim, os RSS não poderão ser dispostos em vias públicas ou locais de livre acesso às pessoas que 

não estejam ligadas ao manejo destes resíduos, com exceção dos resíduos do Grupo D, que poderão 

ser dispostos junto ao logradouro, devendo o estabelecimento de saúde sinalizar claramente que se 

trata de resíduos comuns. 

 

 

A coleta e o transporte consistem na remoção dos resíduos previamente armazenados em abrigo 

externo até as centrais de tratamento, através de procedimentos que garantam a preservação das 

condições de acondicionamento, a integridade dos funcionários envolvidos no processo, da 

população e do meio ambiente. 

coleta e o transporte externos dos RSS devem ser 

realizados por empresa terceirizada. Recomenda-se que seja contratada apenas uma 

empresa transportadora, facilitando o controle destas atividades e reduzindo os custos. A 

frequência de coleta externa sugerida é de no mínimo 03 (três) vezes por semana. 

Para a operação de coleta e transporte externo dos resíduos, deverão ser utilizados os mesmos 

EPI’s já citados neste documento, acrescentando o colete refletivo (para o caso de coleta noturna) 

e o boné. 

A coleta e o transporte externo dos resíduos devem ser realizados de acordo com as normas NBR 

12.810 e NBR 14.652 da ABNT. O veículo coletor de transporte deve atender as seguintes 

especificações, segundo NBR 12.810: 

o Ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a 

higienização. 

o Não permitir vazamento de líquido, e ser provido de ventilação adequada. 

o Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga deve ser inferior 

a 1,20metros. 

o Quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a não 

permitir o rompimento dos recipientes. 

o Quando forem utilizados contêineres, o veículo deve ser dotado de equipamento 

hidráulico de basculamento. 

a) Grupo A (Potencialmente Infectantes):a 
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Ficha de Emergência para transporte de produtos perigosos: 

o O veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, 

saco plástico de reserva, solução desinfectante. 

o Ser de cor branca. 

Constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da empresa coletora, a especificação 

dos resíduos transportáveis, com o número ou código estabelecido na NBR 10.004, e o número do 

veículo coletor. 

coleta dos resíduos do Grupo B deve 

ser realizada sempre que necessário, considerando-se a quantidade de resíduos e a 

capacidade volumétrica dos recipientes acondicionadores. 

Faz-se necessária a contratação de empresa terceirizada e devidamente capacitada e licenciada para 

esse tipo de coleta. Para a coleta dos resíduos desse grupo, têm-se as seguintes recomendações 

(RDC nº 56/08): 

o Os carros e veículos devem ser constituídos de material compatível com a 

especificidade dos resíduos transportados diretamente ou por recipientes, 

garantindo a segurança da atividade. 

o O transporte deve ser realizado considerando as rotas, o volume e o peso dos 

resíduos, de forma a não interferir com o fluxo de meios de transporte e de pessoas. 

o A identificação dos resíduos do grupo B deve estar aposta nos veículos coletores, 

em local de fácil visualização, de forma indelével, discriminando a substância 

química ou denominação comum do produto de modo a identificar o material, 

utilizando os símbolos e frases de risco associadas ao produto que gerou o resíduo. 

Esta identificação poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a 

resistência destes aos processos de uso e manuseio. 

o A capacidade e o tipo de veículo serão estabelecidos de acordo com as 

características e volume dos resíduos a serem transportados. 

Os documentos obrigatórios para transporte dos Resíduos Sólidos de Saúde e dos Resíduos do 

Grupo B são: 

o Documento Fiscal: deve apresentar o número da ONU, nome do produto, classe de 

risco e declaração de responsabilidade do expedidor de produtos perigosos. 

o deve conter informações 

sobre a classificação do produto perigoso, risco que apresenta e procedimentos em 

caso de emergência e primeiros socorros. 

b) Grupo B (Químicos) e Grupo E (Perfurocortantes): a 
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 Tratamento 

o Envelope para transporte: apresenta os procedimentos genéricos para o atendimento 

emergencial, telefones úteis e identificação das empresas transportadoras e 

expedidoras dos produtos perigosos. 

o Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos à Granel: expedido 

pelo INMETRO que comprova a aprovação do veículo. 

o Certificado para Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP):somente obrigatório o 

porte deste quando na Carteira Nacional de Habilitação inexistir a informação 

“Transportador de Carga Perigosa”. 

o Manifesto de Transporte de Carga. 

o Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais (CADRI):Instrumento 

que aprova o encaminhamento de resíduos a locais de reprocessamento, 

armazenamento, tratamento ou disposição final, licenciados. 

coleta dos resíduos do Grupo D deverá ser realizada de 

acordo com o Planejamento da Prefeitura Municipal. O transporte dos resíduos deverá ser 

realizado de acordo com a RDC nº 56/08, que estabelece o seguinte: 

o Os carros e caçambas dos veículos coletores devem ser fechados, constituídos de 

material rígido, lavável e impermeável. 

o Será permitida a utilização de veículos coletores com contêiner quando estes 

resguardarem as condições higiênico-sanitárias satisfatórias. 

o Os carros e veículos coletores deverão ser especificados para este tipo de transporte, 

de forma a não interferir com o fluxo de meios de transporte e de pessoas. 

o Os veículos coletores, os recipientes de acondicionamento e carros coletores 

deverão ser submetidos a procedimentos de limpeza e desinfecção, sempre que 

necessário para garantir as condições higiênico-sanitárias satisfatórias. 

 

Dentre as alternativas passíveis de serem utilizadas no tratamento dos resíduos sólidos, 

pertencentes ao Grupo A, ressalvadas as condições particulares de emprego e operação de cada 

tecnologia, bem como o atual estágio de desenvolvimento tecnológico, recomenda-se a 

esterilização a vapor ou a incineração. 

Apesar de existirem diversas formas de tratamento para os resíduos infectantes produzidos em 

hospitais, laboratórios de análises clínicas, como autoclavagem, incineração, sistema de micro- 

ondas, desinfecção química etc, atualmente encontra-se disponível o equipamento para 

esterilização de resíduos utilizando-se vapor de água com trituração de seus componentes. A 

operação consiste em submeter o resíduo infectante a água superaquecida a 135ºC e empregando, 

c) Grupo D (Resíduos Comuns):a 
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 Destinação Final 

simultaneamente, um sistema de corte apropriado, transformando-o em material não prejudicial. 

Como resultado, tem-se 100% de esterilização; torna-se irreconhecível; não é perigoso; seu volume 

reduz em aproximadamente 80% ou mais. 

Após o processo o resíduo pode ser eliminado como resíduo comum, destinando-o ao aterro 

sanitário para vala especial. 

 

 

Os resíduos pertencentes ao Grupo A (resíduos biológicos) quando tratados por processo que 

conserve as suas características físicas ou não tratados, deverão ser encaminhados para disposição 

final em vala séptica do aterro sanitário, devidamente licenciado em órgão ambiental competente. 

Os resíduos do Grupo B (natureza química), embora tratados por processo que desativem a sua 

constituição tóxica e/ou perigosa, e que descaracterize a sua composição físico-química, seja por 

queima  ou  outros  processos  licenciados  por  órgão  ambiental  competente,  só  podem  ser 

encaminhados para aterro sanitário de resíduos urbanos (resíduos comuns), se o seu produto final 

for liberado por órgão ambiental competente. 

 

Os resíduos de serviço de saúde classificados como Grupo D (resíduos comuns), são passiveis de 

reciclagem, as cinzas provenientes de incineradores e outros resíduos sólidos inofensivos, oriundos 

de processos de equipamento de tratamento de resíduos comuns, devem ser encaminhados para o 

aterro sanitário. 
 

Por fim, os resíduos do Grupo E(perfurocortantes) deverão passar por descaracterização para serem 

destinados ao Aterro Sanitário em vala especial, devidamente identificada. 

9.4.6.1 Implantação do Plano de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) 
 

A implantação do PGRSS nos Estabelecimentos prestadores de serviços de saúde do município de 

Brejinho de Nazaré (TO) deverá seguir os seguintes critérios: 

I. Coleta, transporte e destinação final: deverão ser realizados por empresa especializada. A 

empresa contratada deverá ter licença emitida pelo órgão ambiental, autorizando a coleta, 

o transporte de cargas perigosas, o tratamento ou destinação final e possuir os 

equipamentos necessários e em condições de transporte que minimizem qualquer impacto 

ao meio ambiente. 

II. Construir ou adequar os armazenamentos externos dos postos de saúde: o armazenamento 

externo corresponde a um depósito final onde os resíduos permanecerão até o momento 

da coleta externa. Este depósito deverá ser exclusivo para esta finalidade e deverá ser 
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construído com acesso facilitado para os veículos coletores. Seu acesso deve ser restrito aos 

funcionários da coleta. 

III. Adquirir coletores (lixeiras), contentores e materiais para o adequado manejo dos resíduos: a 

obtenção de novos coletores contentores fazem-se necessária para atender a segregação, 

manejo e armazenamento adequados para todos os tipos de resíduos gerados nas unidades 

de saúde. Ressalta-se a importância do fornecimento constante de embalagens apropriadas 

para acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde. 

IV. Monitoramento: a quantidade de resíduos de serviços de saúde gerados deverá reduzir com 

a implantação do PGRSS, o responsável por cada unidade deverá elaborar um banco de 

dados próprio onde estarão listados os tipos e quantidades de resíduos gerados. Através 

deste banco de dados será possível determinar a quantidade de resíduos que está sendo 

gerada no local. Poderá ser adotada a metodologia da contagem dos sacos de resíduos e 

das caixas de perfurocortantes antes de cada coleta e o período que foram coletados. 

V. Realizar treinamentos para todos os funcionários: deverão ser realizados treinamentos com o 

objetivo de capacitar todos os envolvidos no gerenciamento dos RSS, levando em 

consideração as características de todos os tipos de resíduos gerados nos estabelecimentos 

os profissionais associados diretamente com o manuseio deste tipo de resíduo, deverão ser 

submetidos a exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de 

mudança de função e demissionais conforme legislações específicas para o serviço público. 

E ainda, todos os trabalhadores devem ser imunizados conforme o Programa Nacional de 

Imunização (PNI) que visa contribuir o controle de doenças infecto-contagiosas e 

imunopreviníveis. Todo funcionário que manusear resíduos infectantes deve sempre 

utilizar EPI, incluindo: gorro, óculos, máscaras, uniforme, luvas e botas. 

VI. Criar pontos de recepção: propor nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde a 

criação de pontos de recepção de resíduos de serviço de saúde gerados pela população 

como: remédios vencidos, agulhas utilizados pelos diabéticos, frascos de insulina, entre 

outros. 

VII. Criar legislações ou normas específicas:criar legislações ou normas específicas referente às 

restrições na gestão de resíduos contaminantes na coleta convencional. 

VIII. Ampliar a coleta seletiva: ampliação da coleta seletiva de materiais recicláveis do Grupo D 

(resíduos comuns) corretamente segregados, nos locais de prestação de serviços de saúde. 

 

9.4.6.2 Geradores Particulares de Resíduos de Serviços de Saúde 
 

Sugere-se à Prefeitura municipal de Brejinho de Nazaré (TO), a realização de um cadastramento 

dos Estabelecimentos prestadores de Serviços de Saúde particulares (clínicas médicas, consultórios 

odontológicos, clínicas veterinárias, dentre outros) de acordo com a quantidade de resíduos sólidos 
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por elas gerada, classificando-as conforme seu porte, ou seja, em grandes, médias ou pequenas 

geradoras. 

Este cadastramento e classificação subsidiarão o tipo de PGRSS com base no porte do 

empreendimento, a ser elaborado e implantado pelos prestadores particulares de serviços de saúde, 

possibilitará para os pequenos geradores a elaboração de um plano simplificado, através do 

preenchimento de formulários. 

Ressalta-se a importância da efetivação de uma fiscalização por parte da vigilância sanitária, 

perante a elaboração dos PGRSS e de sua respectiva implantação. Acrescenta-se que os 

empreendimentos particulares deverão apresentar PGRSS específico contendo os seguintes itens 

conforme detalha o Quadro 25 a seguir. 

 
Quadro 25. Itens para elaboração de Plano de Gestão Integrada de Resíduos de Serviço de Saúde. 

ITENS CONTEÚDO 

 

 
 

 

 

Identificação do 

estabelecimento 

Razão Social. 

Nome de fantasia. 

Endereço, fone, fax e e-mail. 

Área total construída (m). 

Especialidade. 

Número de leitos, cadeiras (odontologia), consultórios. 

Nome dos profissionais que atuam no local, número do registro profissional. 

Responsável Técnico pelo estabelecimento (Nome, RG, Profissão, Registro 
Profissional, fone, e-mail). 

Responsável técnico pelo plano (execução e elaboração) (Nome, RG,Profissão, 

Registro Profissional, fone, e-mail). 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Definição dos 

objetivos 

Descrever os resíduos gerados (Classificação). 

Quantificar os resíduos gerados por Kg/mês, por grupo. 

Local de geração e fluxo dos resíduos, usar planta baixa ou layout (geradores 
acima de 120 l/mensais). 

Manuseio, acondicionamento e identificação (Descrever como são 

acondicionados por grupo; Descrever como são os recipientes para 
acondicionamento. 

Coleta interna (Materiais usados, frequência e horário de coleta). 

Triagem de material reciclável. 

Tratamento Intra-unidade (Descrever o tipo de tratamento, local e eficácia do 
mesmo). 

Armazenamento Intermediário e Externo (Usar planta baixa para especificar a 
sala de resíduos, abrigos internos e externos, especificado por grupo os resíduos 

que serão armazenados), (geradores acima de 120lts/mês). 

Coleta externa (Descrever por grupo o tratamento, coleta e empresa responsável, 
de acordo com cada grupo; Licenciamento ambiental). 

Tratamento externo e destino final (Descrever o tratamento de cada grupo, 
técnica e empresa responsável, com endereço, CGC, responsável técnico, licença 
ambiental e outros dados importantes). 

Higienização e Limpeza (Rotina, com procedimentos e materiais. Do local de 
geração ao abrigo externo). 

Saúde e segurança 

do trabalho 

Atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

Atuação do Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 
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ITENS CONTEÚDO 

 Programa de capacitação e educação continuada (para todos os tipos geradores). 

 

Equipe de trabalho 

PGRSS 

Definição da equipe do PGRSS. 

Coleta interna e disposição intermediária. 

Atribuições e responsabilidades da equipe. 

 

Implementação do 

PGRSS 

Avaliação da atuação do plano. 

Programa de impacto ambiental (geradores acima de 120lts/mensais). 

Fluxograma PGRSS. 

 

9.4.7 Resíduos de Construção Civil (RCC) 

 
Diversos municípios possuem o Código de Posturas que regulariza a disposição de RCC, porém 

no presente momento o município de Brejinho de Nazaré (TO) não detém deste procedimento. 

Nesse sentido, sugerem-se algumas responsabilidades para diversos segmentos do Poder Público e 

a comunidade local, quanto à gestão adequada dos resíduos de construção civil. 

Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré (TO) através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente: 

o A definição do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos referente aos resíduos de construção 

civil em estudo, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental e outras orientações 

contidas neste Regulamento. 

o A designação de profissional, para exercer a função de Responsável pela implantação e 

fiscalização do PMGIRS em todas as fontes geradoras, estabelecimentos comerciais que 

trabalham com caçambas estacionárias e estabelecimentos que coleta, transportam e 

destinam esses resíduos sólidos. 

o A capacitação, o treinamento e a manutenção de programa de educação continuada para 

o pessoal envolvido na gestão e manejo dos resíduos da construção civil. 

o Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os serviços referentes ao tema 

desta Resolução e seu Regulamento Técnico, as exigências de comprovação de capacitação 

e treinamento dos funcionários das firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação 

que pretendam atuar nos transporte, tratamento e destinação final destes resíduos. 

o Requerer das empresas prestadoras de serviços terceirizados a Licença Ambiental de coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos. 

o Manter cópia do PMGIRS disponível em cada ponto ou estabelecimento de coleta para 

consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos empresários, 

funcionários e ao público em geral. 

É de responsabilidade dos Órgãos Públicos envolvidos no gerenciamento de resíduos, a apresentação 

de documento aos geradores de resíduos de construção civil, certificando a responsabilidade pela 
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coleta, transporte e destinação final dos resíduos, de acordo com as orientações dos Órgãos 

Ambientais. 

Caberá às Empresas Prestadoras de Serviços Terceirizados a apresentação de licença ambiental para as 

operações de coleta, transporte ou destinação final dos resíduos, ou de licença de operação 

fornecida pelo órgão público responsável pela limpeza urbana para os casos de operação exclusiva 

de coleta. 

Por fim, é de responsabilidade do Fabricante deste produto fornecer informação documentada 

referente ao risco inerente ao manejo e destinação final do produto ou do resíduo. Estas 

informações devem acompanhar o produto até o gerador do resíduo. Elaborar os Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil segundo as diretrizes elaboradas pelo PGIRS do 

município de Brejinho de Nazaré referentes aos resíduos de construção civil, conforme estabelecido 

pela Resolução CONAMA n°. 307/02. 

A seguir, serão apresentados procedimentos para o manejo e disposição final ambientalmente 

adequada dos RCC; enfatiza-se que alguns deverão ser aplicados em todas as fases de implantação 

deste PGIRS (Fase I e II) como a segregação, o acondicionamento, disposição para coleta e o 

reaproveitamento. 

 

 

Os Resíduos de Construção Civil deverão ser segregados conforme estabelece a Resolução Conama 

nº 307 de 2002 em: 

a) Classe A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: (i) de construção, 

demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, 

inclusive solos provenientes de terraplanagem; (ii) de construção, demolição, reformas e 

reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; (iii) de processo de fabricação e/ou demolição de 

peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros 

de obras. 

b) Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

c) Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os 

produtos oriundos do gesso. 
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d) Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, 

solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e 

reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 

 

Em geral, o acondicionamento poderá ocorrer em contêineres estacionários (detalhado na Figura 

32), adquiridos por meio de empresas de locação (como mostra a figura a seguir). Vale ressaltar 

que em residências e estabelecimentos comerciais o acondicionamento é de responsabilidade do 

gerador. 

 

 

Em suma, deverá acontecer o mais próximo possível dos locais de geração dos resíduos de 

construção civil, dispondo-os de forma compatível com seu volume e preservando a boa 

organização dos espaços nos diversos setores da obra. 

Em alguns casos, os resíduos deverão ser coletados e levados diretamente para os locais de 

acondicionamento final. No Quadro 26 a seguir, sugerem-se alguns procedimentos para o 

acondicionamento adequado de diversos materiais. 

 
Quadro 26. Sugestão para o acondicionamento adequado de Resíduos de Construção Civil. 

TIPOS DE RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO 

Blocos de concreto, blocos cerâmicos, argamassas, 
outros componentes cerâmicos, concreto, tijolos e 
assemelhados. 

Em pilhas formadas próximas aos locais de geração, 

nos respectivos pavimentos. 

 
 

Madeira. 

Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente 

por saco de ráfia (pequenas peças) ou em pilhas 
formadas nas proximidades da própria bombona e 

dos dispositivos para transporte vertical (grandes 

peças). 

Plásticos (sacaria de embalagens, aparas de 
tubulações etc). 

Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente 
por saco de ráfia. 

Fonte:www.alfacacambas.com.br 

Figura 32. Contêiner/caçamba estacionária para o acondicionamento dos Resíduos de Construção Civil. 

 

http://www.alfacacambas.com.br/
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TIPOS DE RESÍDUOS ACONDICIONAMENTO 

Papelão (sacos e caixas de embalagens dos insumos 
utilizados durante a obra) e papéis (escritório). 

Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente 
por saco de ráfia, para pequenos volumes. Como 
alternativa para grandes volumes: bags ou fardos. 

Metal (ferro, aço, fiação revestida, arame etc). 
Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente 

por saco de ráfia ou em fardos. 

Serragem. Em sacos de ráfia próximos aos locais de geração. 

Gesso de revestimento, placas acartonadas e 
artefatos. 

Em pilhas formadas próximas aos locais de geração 
dos resíduos, nos respectivos pavimentos. 

 
Solos. 

Eventualmente em pilhas e, preferencialmente, para 
imediata remoção (carregamento dos caminhões ou 

caçambas estacionárias logo após a remoção dos 
resíduos de seu local de origem). 

Telas de fachada e de proteção. Recolher após o uso e dispor em local adequado. 

EPS (Poliestireno expandido) – exemplo: isopor. 
Quando em pequenos pedaços, colocar em sacos de 

ráfia. Em placas, formar fardos. 

Resíduos perigosos presentes em embalagens 

plásticas e de metal, instrumentos de aplicação 

como broxas, pincéis, trinchas e outros materiais 

auxiliares como panos, trapos, e etc. 

Manuseio com os cuidados observados pelo 

fabricante do insumo na ficha de segurança da 
embalagem ou do elemento contaminante do 

instrumento de trabalho. Imediato transporte pelo 
usuário para o local de acondicionamento final. 

Restos de uniforme, botas, panos e trapos sem 

contaminação por produtos químicos. 
Disposição nos bags para outros resíduos 

 

 

Após o acondicionamento adequado, os RCC deverão ser dispostos para a coleta em locais onde 

não obstruam o tráfego de pedestres ou veículos. Geralmente, recomenda-se também que sejam 

dispostos próximos à fonte geradora, ou seja, o local onde estão ocorrendo as obras de construção, 

reformas ou ampliações. 

No caso dos resíduos de Classe B (papel, papelão, plástico, vidro etc) poderão ser acondicionados 

em sacos plásticos e caixas de papelão, ficando próximo dos coletores dos demais resíduos. 

 

 

Sugere-se que a coleta dos RCC de Classe A, ocorra juntamente com os resíduos de poda e 

jardinagem (conforme abordado anteriormente). A coleta poderá ser realizada também pela 

empresa fornecedora dos contêineres, que também é responsável pela destinação final. 

 

 

Deve haver atenção especial sobre a possibilidade da reutilização ou mesmo a reciclagem dos 

resíduos de construção civil (até mesmo no próprio canteiro) evitando sua remoção e destinação 

final. 

O correto manejo dos RCC no interior do canteiro permite a identificação de materiais 

reutilizáveis, que geram economia tanto por dispensarem a compra de novos materiais como por 
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evitar sua identificação como resíduo e gerar custo de remoção.O Quadro 27 abaixo menciona 

alguns materiais ou resíduos com possibilidade de reutilização e cuidados exigidos. 

 
 
 

Quadro 27. Sugestão para reutilização dos Resíduos de Construção Civil em obras. 

Tipo de Material ou Resíduos Cuidados Requeridos Procedimentos 

 
 

Painéis de madeira provenientes 
da desforma de lajes, pontaletes, 

sarrafos etc. 

 
 

Retirada das peças, 
mantendo-as separadas dos 

resíduos inaproveitáveis. 

Manter as peças empilhadas, 

organizadas e disponíveis o mais 
próximo possível dos locais de 

reaproveitamento. Se o 

aproveitamento das peças não for 

próximo do local de geração, essas 
devem formar estoque sinalizado nos 

pavimentos inferiores (térreo ou 
subsolos). 

Blocos de concreto e cerâmicos 
parcialmente danificado. 

Segregação imediatamente 

após a sua geração, para 
evitar descarte. 

Formar pilhas que podem ser 

deslocadas para utilização em outras 
frentes de trabalho. 

 
Solo. 

Identificar eventual 

necessidade do 
aproveitamento   na   própria 
obra para aterros. 

Planejar execução da obra 

compatibilizando fluxo de geração e 

possibilidades de estocagem e 
reutilização. 

 

Em relação à reciclagem em canteiro dos resíduos de alvenaria, concreto e cerâmica, devem ser 

examinados os seguintes aspectos: 

o Volume e fluxo estimado de geração. 

o Investimento e custos para a reciclagem (equipamento, mão-de-obra, consumo de energia 

etc.). 

o Tipos de equipamentos disponíveis no mercado e especificações. 

o Alocação de espaços para a reciclagem e formação de estoque de agregados. 

o Possíveis aplicações para os agregados reciclados na obra. 

o Controle tecnológico sobre os agregados produzidos. 

o Custo dos agregados naturais. 

o Custo da remoção dos resíduos. 

A decisão por reciclar resíduos em canteiro somente poderá ser tomada após o exame cuidadoso 

dos aspectos acima relacionados e uma análise da viabilidade econômica e financeira. 

 

 

As soluções para a destinação dos RCC devem combinar compromisso ambiental e viabilidade 

econômica, garantindo a sustentabilidade e as condições para a reprodução da metodologia pelos 

construtores. Os fatores determinantes na designação de soluções para a destinação dos resíduos 

são os seguintes: 
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o Possibilidade de reutilização ou reciclagem dos resíduos nos próprios canteiros. 

o Proximidade dos destinatários para minimizar custos de deslocamento. 

o Conveniência do uso de áreas especializadas para a concentração de pequenos volumes de 

resíduos mais problemáticos, visando à maior eficiência na destinação. 

Por meio da Figura 33 seguir, sugere-se a destinação final dos RCC de natureza diversa em cada 

classe, a saber. 

 

Figura 33. Sugestão para destinação final dos Resíduos de Construção Civil. 

 
9.4.8 Resíduos de Serviços de Transportes 

 

 

Na primeira Fase de implantação do PMGIRS de Brejinho de Nazaré (TO) os resíduos de serviços 

de transportes gerados, no caso, aqueles oriundos de rodoviárias, não necessitarão de separação, 

exceto aqueles com potencial poluidor ou contaminador, como óleos, graxas, aditivos, dentre 

outros. 

Após a implantação da Coleta Seletiva, será necessário atentar para a origem e natureza dos 

resíduos; como muitos tem potencial poluidor/contaminador, deverão ser separados utilizando-se 

da identificação dos riscos químicos. Para os demais resíduos de serviços de transportes poderão 

ser separados em rejeitos, resíduos orgânicos, resíduos recicláveis, óleos (manutenção de máquinas 

e equipamentos ou aqueles utilizados na preparação de alimentos). 

 

 

Os resíduos com aspectos sólidos, também considerados como secos (até mesmo os resíduos 

orgânicos) poderão ser acondicionados em sacos plásticos. Já os resíduos de óleos e graxas, deverão 

ser armazenados em recipientes como latas, garrafas PET ou galões, devidamente vedados. 
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Com a Coleta Seletiva, estes resíduos deverão ser acondicionados de acordo com o tipo de 

separação que foi realizada em sacos plásticos firmes; os resíduos de vidro deverão ser 

acondicionados em sacos plásticos e posteriormente colocados em caixas. Com exceção dos óleos 

e graxas que poderão ser mantidos os procedimentos citados anteriormente. 

 

 

No período inicial de implantação do PMGIRS os resíduos poderão ser dispostos nos mesmos 

coletores; lembrando que um cuidado maior deve ser tomado com os resíduos de óleos e graxas 

que devem ser colocados corretamente, de modo que não ocorram vazamentos. 

Com a implantação da Coleta Seletiva, os resíduos gerados deverão ser colocados em coletores 

específicos para cada tipo, ou até mesmo em caçambas (cobertas) a depender do volume de 

resíduos produzidos. 

 

 

Inicialmente a coleta dos resíduos sólidos poderá ser feita indistintamente pelo veículo 

compactador, aproveitando-se dos itinerários já existentes. 

Porém, com a implantação da Coleta Seletiva os resíduos deverão ser coletados de acordo com o 

período e dias estabelecidos para os resíduos domiciliares. Já os óleos e graxas, poderão ser 

coletados pelos Serviços Públicos ou então coletados pelos próprios fabricantes. 

 

 

Para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos com certo grau de contaminação 

ou danos à saúde humana ou qualidade ambiental, utilizar-se-ão os aspectos estabelecidos pelas 

normas específicas para tratamento e disposição adequada, apresentadas anteriormente. 

No caso dos demais resíduos, poderão ser destinados ao Aterro Sanitário (rejeitos), ao Centro de 

Triagem e Compostagem, bem como Cooperativas de Catadores (resíduos orgânicos, recicláveis, 

vidros e óleos de cozinha usados). 

 

9.4.9 Resíduos Agrossilvopastoris 
 

 

Na Fase I, os resíduos agrossilvopastoris gerados pela população no município de Brejinho de 

Nazaré (TO) deverão ser acondicionados sem qualquer tipo de separação. 
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Na Fase II, caberá a Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO) informar aos gerados desse tipo de 

resíduos, a grande maioria situados em áreas rurais, a segregação dos resíduos sólidos da seguinte 

forma: 

a) Rejeitos: compostos por resíduos orgânicos não passíveis de compostagem, como os restos 

de carnes, fezes e gorduras animais. 

b) Resíduos Orgânicos: passíveis de sofrerem compostagem, como restos de frutas e verduras, 

galhadas, estercos, folhas etc. 

c) Resíduos Recicláveis: embalagens plásticas, sacolas, ferragens, latas, pneus etc. 

d) Resíduos de Vidro: garrafas, cacos, entre outros. 

 
Acrescenta-se que as embalagens de insumos e agrotóxicos geradas nas atividades 

agrossilvopastoris, terão os procedimentos apresentados no Item "Resíduos Especiais". 

 

 

Antes da Coleta Seletiva, os resíduos agrossilvopastoris poderão ser acondicionados em sacos 

plásticos. Na implantação da Fase II, ou seja, com a implantação dos procedimentos de Coleta 

Seletiva, os resíduos serão acondicionados de acordo com o tipo de segregação. 

 

 

Os resíduos agrossilvopastoris na Fase Inicial de implantação do PMGIRS deverão ser dispostos 

horas antes da passagem do veículo compactador, dentro de coletores cobertos, longe da ação de 

intempéries. Com a Coleta Seletiva, os resíduos segregados e devidamente acondicionados, 

deverão ser dispostos em coletores conforme a classe do resíduo. 

 

 

Ressalta-se que atualmente a área rural do município de Brejinho de Nazaré (TO) não conta com 

o serviço de Coleta dos resíduos produzidos. Nesse sentido, sugere-se em primeiro lugar a sua 

implantação e mesmo com uma frequência menor de coleta, seja informado para os moradores 

desses locais, os períodos e os dias para que os resíduos sejam dispostos horas antes. 

 

 

Os resíduos agrossilvopastoris inicialmente deverão ser encaminhados ao aterro sanitário de 

Brejinho de Nazaré (TO). Com a Coleta Seletiva, os rejeitos deverão ter como destino o aterro 

sanitário, os resíduos orgânicos a compostagem, e os resíduos recicláveis e resíduos de vidros 

deverão ser encaminhados para o Centro de Triagem ou Cooperativa de Recicláveis. 
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9.4.10 Resíduos de Mineração 
 

 

Os procedimentos a serem apresentados, poderão ser utilizados para na Fase I ou Fase II de 

implantação do PMGIRS de Brejinho de Nazaré (TO). 

A segregação dos resíduos de mineração deve ser realizada na própria fonte, de maneira segura, 

uma vez que muitos deles apresentam risco de contaminação ou dano à saúde humana ou 

qualidade ambiental; poderão ser separados em resíduos perigosos, resíduos líquidos, resíduos 

orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis, entre outros. 

 

 

O acondicionamento desses resíduos de mineração, assim como apresentado pelos RSS e RCC 

deverão ocorrem em bombonas, contêineres, caçambas (devidamente identificados) ou em 

estruturas reservadas (com acesso restrito) para este fim; os resíduos comuns, poderão ser 

acondicionados em sacolas plásticas firmes. 

 

 

Os resíduos de mineração de maiores volumes, assim como aqueles passíveis de contaminação 

poderão ser colocados em um local coberto temporariamente até a coleta. Os demais resíduos 

poderão ser colocados em coletores, até a passagem do veículo compactador. 

 

 

Sugere-se que os resíduos de mineração, não passíveis de reaproveitamento, poderão ser coletados 

03 (três) vezes por semana, cabendo à Prefeitura (ou empresa responsável pela coleta) definir os 

horários mais adequados. Alguns procedimentos deverão ser seguidos para que não haja risco de 

contaminação na coleta desses resíduos, como a carga e descarga realizada com a utilização de 

EPIs, manutenção e desinfecção dos equipamentos e utensílios, aplicação de medidas de 

seguranças, conforme normas específicas para o transporte e manejo de substâncias perigosas e 

principalmente a capacitação dos profissionais envolvidos na coleta. 

 

 

A destinação adequada destes rejeitos é uma preocupação atual e futura do setor de mineração. A 

disposição de rejeitos de mineração em barragens é o método mais comumente usado no país. 
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Estas barragens ou diques podem ser de solo natural (barragens convencionais) ou podem ser 

construídos com os próprios rejeitos (barragens de contenção alteadas com rejeitos). 

A disposição dos rejeitos pode ser feita a céu aberto, de forma subterrânea, ou subaquática. A mais 

comum é a céu aberto, e pode ser feita em pilhas controladas ou em estrutura de contenção 

localizadas em bacias ou vales. Também existem disposições dos rejeitos vinculadas com os 

sistemas de extração do minério, por deposição subterrânea e a céu aberto; nesse caso, os rejeitos 

formam camadas de fundação para os equipamentos de extração. 

Outros resíduos minerais são passíveis de logística reversa ou tratamento, a depender de cada 

material. Os resíduos recicláveis e orgânicos poderão ser destinados ao Centro de Triagem e 

Compostagem ou para as Cooperativas de Recicláveis. 

 

9.4.11 Resíduos Especiais 

 
Os resíduos especiais são considerados em função de suas características tóxicas, radioativas e 

contaminantes, devido a isso passam a merecer cuidados especiais em seu manuseio, 

acondicionamento, estocagem, transporte e sua disposição final. 

Sugere-se como responsabilidade da Prefeitura municipal de Brejinho de Nazaré (TO), através da 

Secretaria de Agricultura será responsável em cumprir: 

o A definição do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos referente aos resíduos especiais em 
estudo, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental e outras orientações regulamentares. 

o A designação de profissional, para exercer a função de Responsável pela implantação e fiscalização 
do PMGIRS em todos os pontos de devolução, estabelecimentos comerciais que comercializam o 
produto e redes de assistência técnica autorizadas. 

o A capacitação, o treinamento e a manutenção de programa de educação continuada para o pessoal 
envolvido na gestão e manejo dos resíduos. 

o Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os serviços referentes à coleta, ao 
transporte e à destinação de resíduos especiais, as exigências de comprovação de capacitação e 
treinamento dos funcionários das firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que 
pretendam atuar nos transporte, tratamento e destinação final destes resíduos. 

o Requerer das empresas prestadoras de serviços terceirizados a Licença Ambiental de coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos. 

o Manter cópia do PMGIRS disponível em cada ponto ou estabelecimento de coleta para consulta 
sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos empresários, funcionários e 
ao público em geral. 

o A responsabilidade, por parte dos detentores de registro de produto que gere resíduo classificados na 
Classe I - Perigosos (NBR 10.004/96), de fornecer informações documentadas referentes ao risco e 
disposição final do produto ou do resíduo. Estas informações devem acompanhar o produto até o 
gerador do resíduo. 

 

Para as Empresas Prestadoras de Serviços Terceirizados caberá a apresentação de licença ambiental para 

as operações de coleta, transporte ou destinação final dos resíduos, ou de licença de operação 
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 Segregação dos Resíduos Sólidos 

 Acondicionamento e Disposição para a Coleta 

fornecida pelo órgão público responsável pela limpeza urbana para os casos de operação exclusiva 

de coleta. 

Aos Fabricantes e Importadores de produtos que gere resíduos classificados na Classe I - Perigosos 

(NBR 10004/96) são responsáveis por fornecer informação documentada referente ao risco 

inerente ao manejo e destinação final do produto ou do resíduo. Estas informações devem 

acompanhar o produto até o gerador final deste tipo de resíduo. 

Ressalta-se que, conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e preconiza a 

Logística Reversa, é de responsabilidade dos fabricantes a apresentação de documento aos 

geradores de resíduos especiais, certificando a responsabilidade pela destinação final dos resíduos 

especiais, de acordo com as orientações dos órgãos de meio ambiente. No Quadro 28 a seguir, são 

apresentadas as etapas e responsabilidades dos fabricantes de resíduos especiais. 

 
Quadro 28.    Etapas e responsabilidades para o gerenciamento adequado dos Resíduos Especiais. 

ETAPAS RESPONSABILIDADES 

Coleta Prefeitura e Empresas terceirizadas. 

Armazenamento 
Pontos de devolução, Estabelecimentos que comercializam o produto e Redes 
de assistência técnica autorizadas. 

Transporte Prefeitura e Empresas terceirizadas. 

Tratamento e 

Destinação Final 
Responsabilidade do fabricante. 

 

 

Independentemente da Fase do PMGIRS, os resíduos especiais deverão ser segregados na fonte, 

de acordo com o tipo de material, para evitar qualquer tipo de contaminação ou dano à saúde 

humana e qualidade ambiental, e também, visando otimizar os procedimentos subsequentes. 

Nesse sentido, serão separadas as embalagens de agrotóxicos e insumos agrícolas, as pilhas e 

baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus, óleos lubrificantes e por fim, os produtos eletrônicos e seus 

componentes. 

 

 

As Pilhas e Baterias descartadas deverão ser acondicionadas de forma a mantê-las íntegras e 

armazenadas, obedecendo as normas ambientais e de saúde pública pertinentes, bem como as 

recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores. Na Figura 34 e 35 abaixo,tem-se um 

exemplo de coletores para o acondicionamento adequado de pilhas e baterias. 



Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Brejinho de Nazaré (TO) 117  

 
Fonte: http://ecohabito.com.br; http://elastobor.com.br 

 

 

Figura 34. Exemplo de coletores para pilhas e 
baterias. 

 Figura 35. Exemplo de coletores para pilhas e 
baterias. 

 

Antes dos resíduos serem dispostos colocados em sacos plásticos ou caixas, os coletores deverão 

estar corretamente identificados com simbologias, assim como os resíduos perigosos. Uma 

sugestão é seguir alguns procedimentos estabelecidos nas normas da ABNT, como pode ser visto 

no Quadro 29 a seguir. 

 
Quadro 29. Normas Regulamentadoras para o acondicionamento adequado de Pilhas e Baterias. 

Classificação 
Classe I - Perigosos (NBR 10.004/96). 

Classe I - Perigosos (Resolução CONAMA Nº 275 de 25/04/2001). 

Armazenamento 
Armazenamento de resíduos: NBR 12.235/88. 

Procedimento para resíduos: Classe I. 

 

Transporte 

Transporte de resíduos: NBR 13.221/94. 

Procedimento: NBR 7.500. 

Simbologia: NBR 7.500 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e 

armazenamento de materiais. 

Destinação 
Reciclagem por empresas produtoras/importadores ou terceiros prestadores de 
serviço. 

Fonte: FIESP/CIESP, 2003. 

 
AsLâmpadas Fluorescentesdeverão ser recebidas, acondicionadas e armazenadas adequadamente de 

forma segregada, obedecendo às normas ambientais e de saúde públicas pertinentes, bem como as 

recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, até o seu repasse a estes últimos. 

Abaixo se tem um exemplo para o acondicionamento adequado de lâmpadas fluorescentes. 

http://ecohabito.com.br/
http://ecohabito.com.br/
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Fonte:http://www.contelixo.com.br.  

Figura 36. Sugestão para o armazenamento 

adequado de lâmpadas fluorescentes. 

Figura 37. Sugestão para o armazenamento 

adequado de lâmpadas fluorescentes. 
 

O armazenamento deverá ser como forma temporária de espera para reciclagem, recuperação, 

tratamento e/ou disposição final, pode ser realizado em bombonas, tambores, própria embalagem 

original e em caixas de papelão próprias para o recolhimento de vários tipos de resíduos. Devendo 

ser observada a periculosidade de cada resíduo, conforme sugere o Quadro 30 a seguir. 

 
Quadro 30. Normas Regulamentadoras para o acondicionamento adequado de Lâmpadas Fluorescentes. 

Classificação Classe I - Perigosos (NBR 10.004/96). 

Armazenamento 
Armazenamento de resíduos: NBR 12.235/88. 

Procedimento para resíduos: Classe I. 

 

Transporte 

Transporte de resíduos: NBR 13.221/94. 

Procedimento: NBR 7.500. 

Simbologia: NBR 7.500 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e 

armazenamento de materiais. 

Destinação Reciclagem por empresas de recuperação de lâmpadas fluorescentes. 
Fonte: FIESP/CIESP, 2003. 

 

Os Óleos e Graxas deverão ser recebidos e armazenados nos postos de combustível ou nos locais de 

troca e venda de óleos lubrificantes, os mesmos deverão apresentar uma estrutura mínima para o 

recebimento e armazenamento dos resíduos, sendo que todos os cuidados necessários deverão ser 

tomados em todas as etapas de manejo do resíduo, conforme especificam as normas e legislações 

vigentes. 

Antes dos resíduos serem dispostos para a coleta, os locais de armazenamento de óleos e graxas 

deverão estar corretamente acondicionados e identificados conforme as normas técnicas da ABNT 

que regulamentam as formas de armazenamento, transporte e simbologias para resíduos de óleos 

e graxas, como podem ser vistos no Quadro 31 a seguir. 

 
Quadro 31. Normas Regulamentadoras para o acondicionamento adequado de Óleos e Graxas. 

Classificação 
Classe I - Perigosos (NBR 10.004/96). 

Classe I - Perigosos (Resolução CONAMA 362 de 23/06/2005). 

Armazenamento 
Armazenamento de resíduos: NBR 12.235/88. 

Procedimento para resíduos: Classe I. 

http://www.contelixo.com.br/
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Transporte 

Transporte de resíduos: NBR 13.221/94.. 

Procedimento: NBR 7.500. 

Simbologia: NBR 7.500 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e 

armazenamento de materiais. 

Destinação Recuperação por empresas de reprocessamento de óleo. 
Fonte: FIESP/CIESP, 2003. 

 
Já os Pneus deverão ser levados para locais de troca e venda equipados com uma estrutura mínima 

para o recebimento e armazenamento dos resíduos, sendo que todas as precauções necessárias 

deverão ser tomadas em todas as etapas de manejo do resíduo. O gerenciamento desses resíduos 

deverá ser realizado conforme a Resolução Conama nº  258 de 1999. Abaixo se tem um exemplo 

de coletores para o acondicionamento adequado de pneus. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fonte: http://www.planetaselvagem.com.br.  

Figura 38. Acondicionamento adequado de 
pneus. 

Figura 39. Acondicionamento adequado de 
pneus. 

 

Antes da disposição para a coleta, os locais de armazenamento deverão estar corretamente 

acondicionados em estruturas cobertas e protegidas de intempéries e de forma a minimizar a 

possibilidade de proliferação de vetores. 

Será necessária também a identificação conforme as normas técnicas da ABNT que regulamentam 

as formas de armazenamento, transporte e simbologias para resíduos de pneus, como poderão ser 

vistos no Quadro 32 abaixo: 

 
Quadro 32. Normas Regulamentadoras para o acondicionamento adequado de Pneus. 

Classificação Classe II - Não Inertes (NBR 10.004/96). 

Armazenamento 
Armazenamento de resíduos: NBR 11.174/89. 

Procedimento para resíduos: Classes II - Não Inertes e Classe III – Inertes. 

 

Transporte 

Transporte de resíduos: NBR 13.221/94. 

Procedimento: NBR 7.500. 

Simbologia: NBR 7.500 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e 
armazenamento de materiais. 

Destinação Reciclagem por empresas de recauchutagem, produtores importadores. 
Fonte: FIESP/CIESP, 2003. 

http://www.planetaselvagem.com.br/
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 Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos 

As embalagens de Agrotóxicos e Insumos Agrícolas antes de serem entregues para os locais de vendas 

deverão passar por tríplice lavagem a ser realizada em local adequado e com equipamentos de 

proteção. 

Os locais em que será conduzida a tríplice lavagem deverão ter estrutura mínima para o 

recebimento e armazenamento desses resíduos, sendo que todas as precauções necessárias deverão 

ser tomadas em todas as etapas de manejo, conforme especificam as normas e legislações vigentes 

citadas anteriormente (no item de Logística Reversa). 

Antes dos resíduos serem dispostos para a coleta, os locais de armazenamento deverão estar 

corretamente acondicionados e identificados conforme as normas técnicas da ABNT, que 

regulamentam as formas de armazenamento, transporte e simbologias para resíduos perigosos, 

como pode ser visto no Quadro 33 seguir: 

 
Quadro 33. Normas Regulamentadoras para o acondicionamento adequado de Agrotóxicos. 

Classificação Classe I - Perigosos (NBR 10.004/96). 

Armazenamento Armazenamento de resíduos: NBR 12.235/88. 

Procedimento para resíduos: Classe I. 

Procedimento de lavagem - Embalagem rígida vazia de agrotóxico: NBR 13.968. 

Transporte Transporte de resíduos: NBR 13.221/94. 

Procedimento: NBR 7.500. 

Simbologia: NBR 7.500 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e 
armazenamento de materiais. 

Destinação Reciclagem e/ou Incineração. 
Fonte: FIESP/CIESP, 2003. 

 

Caso esses resíduos não possam ser devolvidos aos locais de venda assim que forem utilizados, 

sugere-se que o armazenamento na propriedade ocorra em uma estrutura aberta, isolada, coberta, 

ventilada ou semi-ventilada. Os agricultores deverão devolvê-las nas unidades de recebimentos 

indicada na nota fiscal do produto em até um ano após a compra. As embalagens podem ser 

armazenadas com ou sem suas tampas, lembrando que as tampas também deverão ser 

armazenadas e entregues, podendo ser acondicionadas separadamente em sacos plásticos novos e 

resistentes. 

 

Produtos Eletroeletrônicos e seus Componentes deverão ser acondicionados de preferência em caixas 

(quando couber), em local isolado, coberto e sem ação de intempéries, para posterior devolução 

junto ao local de venda ou fabricante. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré (TO) poderá proceder à coleta e destinação 

adequada de alguns resíduos especiais como: pilhas e baterias, pneus, embalagens e resíduos de 

óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos e seus componentes, e para 
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isso deverá ser instalado valas especiais para destinação adequada desses resíduos, sendo que 

alguns materiais poderão ser reaproveitados ou reciclados como no caso dos pneus. 

Os potenciais geradores dos resíduos especiais no município deverão informar sua necessidade de 

coleta e destinação à Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO), esta por sua vez irá cobrar taxa para 

coleta desses resíduos. 

Normalmente o que se sugere é que haja a entrega voluntária ou a coleta por parte dos locais de 

venda (comerciantes) que entrarão em contato com os fabricantes que poderão realizar o 

recolhimento, algum tratamento específico ou reaproveitamento/reciclagem, para, finalmente 

realizar a destinação final ambientalmente adequada. 

 

9.5 ESTRUTURAS PARA A RECUPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Essas estruturas são necessárias para a efetiva implantação do PMGIRS no município de Brejinho 

de Nazaré (TO), e para que os procedimentos sugeridos anteriormente sejam adequadamente 

executados, é fundamental a implantação de um Centro/Unidade de Triagem e Compostagem 

para a recuperação de recicláveis, fabricação de composto e disposição final dos rejeitos. 

 

9.5.1 Centro/Unidade de Triagem e Compostagem 

 
Um Centro/Unidade de Triagem e Compostagem só é viável em um determinado local, quando 

está implantada e consolidada a Coleta Seletiva, existindo profissionais capacitados para a 

operação de todas as estruturas que comporão esta unidade. 

Além da separação, compactação e armazenamento temporário de recicláveis, o Centro de 

Triagem poderá ser utilizado como local para ações de Educação Ambiental, após o 

estabelecimentos de um cronograma de visita para escolas ou outros grupos interessados. Deste 

modo, para o seu funcionamento completo o Centro de Tiragem deverá possuir: 

a) Galpão ou estrutura coberta. 

b) Pátio para a realização da compostagem (leiras de resíduos orgânicos). 

c) Depósito para o composto pronto. 

d) Laboratório para análise do composto. 

e) Estruturas de alvenaria como recepção, vestiários, salas de treinamento, banheiros etc. 

f) Sistema para tratamento de efluentes líquidos. 
 

As Figuras 40 e 41 a seguir caracterizam as 02 (dois) estruturas que componentes do Centro de 

Triagem e Compostagem para melhor ilustração. 
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 Funcionamento de um Centro de Triagem 

 Realização da Compostagem 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: http://www.tribunadeindaia.com.br Fonte: http://www.ambienteduran.eng.br 

Figura 40. Centro de Triagem do Município de 
Indaiatuba (SP). 

Figura 41. Exemplo de um Pátio de 
Compostagem. 

 

 

O  funcionamento  de  um  Centro  de  Triagem  e  Compostagem  se  dará  inicialmente,  com  o 

recebimento dos resíduos sólidos, cujo piso deverá ser concretado, coberto, com sistemas de 

drenagem pluvial e dos efluentes gerados no local (no momento da descarga, da limpeza e da 

higienização). Após a descarga dos resíduos, os profissionais envolvidos deverão realizar uma “pré- 

triagem”, que é a retirada dos volumes considerados de médio ou grande porte como móveis, 

papelões, sucatas, plásticos, vidros etc. 

 

A etapa seguinte é a Triagem onde ocorre a separação manual dos diversos componentes do 

resíduo, que são divididos em grupos, de acordo com a sua natureza: matéria orgânica, materiais 

recicláveis, rejeitos e resíduos sólidos específicos. A mesa de triagem, de concreto ou metal, pode 

ser  mecanizada,  devendo  ter  altura  aproximada  de  90  cm  para  possibilitar  aos funcionários 

adequada operação. Para o armazenamento dos materiais triados, os funcionários são dispostos à 

mesa e devem ter atrás de si ou nas suas laterais tambores metálicos ou bombonas de plásticos - 

estas últimas são ideais, devido ao seu peso e também pelo fácil manejo durante a higienização. 

Após a separação, os materiais deverão ser compactados/prensados e armazenados em locais 

específicos, devendo ser devidamente identificados e cobertos. 

 

 

Nos Pátios de Compostagem, os resíduos orgânicos separados no Centro de Triagem, são 

encaminhados em empilhados em leiras. 

O processo de compostagem resume-se na decomposição da matéria orgânica pela ação de 

organismos biológicos aeróbios, em condições físicas e químicas adequadas. A garantia das 

http://www.tribunadeindaia.com.br/
http://www.ambienteduran.eng.br/
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condições físicas e químicas adequadas à compostagem consistem no controle dos seguintes 

aspectos: 

o Do local, disposição e configuração da matéria orgânica destinada à compostagem; 

o Da umidade, temperatura, aeração, nutrientes, tamanho das partículas e pH. 

 
O local onde se executa o processo de compostagem deverá ter o piso pavimentado (concreto ou 

massa asfáltica), preferencialmente impermeabilizado, possuir sistema de drenagem pluvial e 

permitir a incidência solar em toda a área; ressalta-se que as juntas de dilatação desse pátio 

necessitam de rejunte em tempo integral. 

A disposição da matéria orgânica no pátio deve ocorrer ao final da triagem de um volume de 

resíduo produzido por dia, de modo a formar uma leira triangular com dimensões aproximadas de 

diâmetro entre 1,50 a 2,00 metros e altura em torno de 1,60 metros. Quando o resíduo diário não 

for suficiente para a conformação de uma leira com essas dimensões, devem-se agregar as 

contribuições diárias até que se consiga a conformação geométrica. 

A umidade garante a atividade microbiológica necessária à decomposição da matéria orgânica, 

sendo o valor ideal em 55%, pois o excesso de umidade ocupa os vazios e provoca anaerobiose 

(odores desagradáveis, atração de vetores e chorume - líquido resultante da decomposição natural 

de resíduos orgânicos), enquanto a baixa umidade diminui a taxa de estabilização. 

A temperatura é o principal parâmetro de acompanhamento da compostagem. Ao iniciar a 

degradação da matéria orgânica, a temperatura altera da fase inicial (T < 35ºC) para a fase de 

degradação ativa (T < 65ºC), sendo ideal 55ºC, havendo depois a fase de maturação (T entre 30 e 

45ºC). As temperaturas devem ser verificadas pelo menos no meio da leira e, quando a temperatura 

estiver acima de 65ºC, é necessário o reviramento ou mesmo a modificação da configuração 

geométrica. A temperatura começa a reduzir-se após os primeiros 90 dias, tendo início a fase de 

maturação, quando a massa da compostagem permanecerá em repouso, resultando em composto 

maturado. 

A aeração (fornecimento de oxigênio) garante a respiração dos microrganismos e a oxidação de 

várias substâncias orgânicas presentes na massa de compostagem. A aeração é obtida com o ciclo 

de reviramento, em média a cada 03 (três) dias durante os primeiros 30 dias, e a cada 06 (seis) dias 

até terminar a fase de degradação ativa. Esse procedimento contribui para a remoção do excesso 

de calor, de gases produzidos e do vapor de água. 

Para que o composto seja considerado maturado, ou seja, o processo de decomposição e 

mineralização da matéria orgânica seja concluído, são realizadas análises laboratoriais com coleta 

de amostras, conforme procedimentos estabelecidos por normas técnicas. 
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A estocagem do composto final deverá ser feita em local coberto e sobre piso pavimentado, visando 

a resguardar a sua qualidade. Na impossibilidade de um local coberto para tal fim, dispor o 

composto sobre uma parte da área do pátio de compostagem e cobri-lo com lona até a utilização. 

É de suma importância evidenciar que, além dos benefícios ambientais, os Centros de Triagem e 

Compostagem podem ser ferramentas de inclusão social, tornando os "catadores" como agentes 

ambientais que auxiliarão nos procedimentos nessas unidades, auxiliando na geração de renda 

para população. 

Acrescenta-se que no item 12.4 deste documento, são apresentadas as metas de implantação dessa 

unidades e proposto o Cronograma de ações. 

 

 

9.5.2 Aterro Sanitário 

 
Os resíduos sólidos gerados, não passíveis de reciclagem, recuperação ou compostagem, ou seja, 

os rejeitos, serão encaminhados ao Aterro Sanitário já implantado e em operação no município de 

Brejinho de Nazaré (TO). 

A implantação de um Aterro Sanitário deve levar em conta aspectos técnicos ambientais, 

socioeconômicos e políticos. Para escolha de áreas para implantação de um aterro sanitário, torna- 

se necessário o entendimento adequado dos fatores de objeção as diversas escolhas, requerendo 

argumentos defensáveis, bem embasados e cujas metodologias demonstrem objetivamente a 

preferência de escolha de uma área em detrimento de outra. 

Segundo McBeanetal (1995) o processo de seleção incluiu uma série de possibilidades que atendam 

os objetivos envolvidos: 

o Minimização de riscos para saúde pública. 

o Capacidade da área em minimizar os impactos ambientais. 

o Maximização do nível de serviço aos operadores do sistema; e 

o Minimização de custos aos operadores do sistema. 
 

Para Tchobanoglousetal (1993), do ponto de vista técnico os principais fatores que devem ser 

considerados na escolha de área são: 

o Distancia de transporte. 

o Restrições de locação. 

o Extensão da área. 

o Facilidade de acesso. 

o Condições do solo e topografia. 

o Condições climatológicas. 
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o Hidrologia de águas superficiais. 

o Condições geológicas e hidrogeológicas. 

o Distancia do meio urbano. 

o Potencial de reutilização da área. 
 

Na seleção de locais potenciais, é importante considerar o tamanho e capacidade da área em 

acomodar o sistema (extensão da área), incluindo uma zona reserva adequada para no mínimo 05 

(cinco) anos. 

Dados sobre a quantidade e as características do solo da área devem ser levantados em função da 

necessidade de material de cobertura diária e cobertura final. A topografia deve ser considerada, 

uma vez que afetará a forma de operação do aterro e o tipo de equipamento a ser empregado. 

A hidrologia de águas superficiais locais é importante na identificação de sistemas naturais de 

drenagem superficial, evitando-se locais que fazem parte deste sistema. A possibilidade de 

enchentes também deve ser considerada com base em períodos de retorno adequados. 

As condições geológicas e hidrogeológicas correspondem, talvez, aos fatores mais importantes no 

estabelecimento de condições ambientais compatíveis com o aterro sanitário. 

Outros procedimentos importantes a se considerar, é a impermeabilização da base do aterro com 

mantas especiais ou solo argiloso; implantação do sistema de drenagem de águas pluviais; 

implantação de sistemas de coleta de chorume e de gases resultantes da decomposição da matéria 

orgânica.Ressalta-se também, que há a necessidade de se projetar locais, ou seja, valas específicas 

para resíduos de serviços de saúde ou aqueles potencialmente poluidores. 

Para o caso de Brejinho de Nazaré (TO) deverão ser conduzidas ações para regularização 

ambiental do Aterro Sanitário, além da capacitação de profissionais que estarão associadas à sua 

operação. Ressalta-se que as adequações previstas deverão ser realizadas em curto prazo, ou seja, 

em 01 (um) ano, cujos detalhes da implantação, são apresentados no item 12.4 deste documento. 
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10.1 PROGRAMAS PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
 

Os Programas para Capacitação Técnica de profissionais envolvidos no gerenciamento de resíduos 

sólidos é de extrema importância para a consolidação das propostas apresentadas no PMGIRS de 

Brejinho de Nazaré (TO). 

Os profissionais envolvidos em todas as etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos podem ser 

habitantes locais, o que é considerado um fator positivo, uma vez que haverá a geração de emprego 

e renda no município de Brejinho de Nazaré (TO).Nesse sentido, sugere-se a capacitação técnica 

de profissionais envolvidos no: 

I. Manejo dos Resíduos Sólidos, mais precisamente nas atividades de varrição de 

logradouros, pintura de guias (meios-fios) e a coleta. 

II. Operação do Aterro Sanitário. 

III. Operação do Centro de Triagem. 

IV. Operação do Pátio de Compostagem 

V. Professores das Unidades de Ensino e demais educadores. 
 

Para estes profissionais, sugere-se por parte da Prefeitura Municipal sejam realizados cursos de 

capacitação, com carga horária definida e entrega de certificados, cujo conteúdo mínimo a ser 

abordados possa ser: 

a) A importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010). 

b) Conceitos sobre resíduos sólidos, utilizando-se da referida Lei e da NBR 10004/2004. 

c) Demonstração da situação atual dos resíduos sólidos no Município com base no PMGIRS. 

d) Importância da implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

e) Apresentação dos procedimentos propostos no PMGIRS. 

f) Procedimentos para operação do Aterro Sanitário, desde a chegada dos rejeitos, até a cobertura 

dos mesmos. 

g) Procedimentos para triagem adequada dos resíduos recicláveis, compactação e armazenamento 

adequado. 

h) Procedimentos para operação do Pátio de Compostagem, com a correta disposição dos resíduos 

orgânicos e formação das leiras, além das análises laboratoriais do composto. 

i) Procedimentos de segurança e emergência. 

10 PROGRAMAS E AÇÕES PARA POPULAÇÃO E 

DEMAIS SEGMENTOS 
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10.2 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Os Programas de Educação Ambiental a serem detalhados levaram em consideração diversos 

públicos-alvo e os tipos de resíduos sólidos gerados no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

As atividades do Programa de Educação Ambiental adequarão com o público-alvo e com alguma 

problemática da região onde está inserido o mesmo. O intuito é a realização de palestras, incluindo 

os diversos meios de informação como televisão, rádio, jornais, revistas locais bem como oficinas 

que envolva todas as partes (incluindo os turistas) com a troca de experiências, com foco para 

geração de resíduos sólidos, reciclagem, coleta seletiva, decomposição dos resíduos e embalagens 

de defensivos agrícolas.Nesse sentido, todas as informações e atividades de Educação Ambiental 

serão repassadas para: 

o Cooperativa de catadores. 

o Monitores e visitantes de trilhas ecológicas. 

o Habitantes das áreas rurais. 

o Comerciantes. 

o Associação de moradores. 

o Poder Público 

o Autoridades 

o Demais segmentos da sociedade. 

 
10.2.1 Programas de Educação Ambiental - Resíduos Sólidos Domiciliares 

 
Em primeiro lugar deve ser realizada a formação/capacitação de agentes responsáveis pela 

execução do Programa de Educação Ambiental de Resíduos Sólidos Domiciliares, no município 

de Brejinho de Nazaré (TO), com a finalidade de canalizar os objetivos e metas do programa, 

moldando-o às necessidades de cada bairro/setor ou segmento social, evitando a difusão de 

fundamentos diferentes. Os principais programas são organizados de acordo com tipo de resíduo 

domiciliar, como pode ser visto no Quadro 34 a seguir: 

 
Quadro 34. Sugestão de Programas de Educação Ambiental a partir de resíduos domiciliares para o município de 

Brejinho de Nazaré (TO). 

Programa de Educação Ambiental Descrição 

 
 

 

Programa de Compostagem 

Empresas, Entidades ou pessoas capacitadas para coleta e 

compostagem de materiais orgânicos oriundos de residências e 
comércios. 

Os insumos organizados (com auxílio da coleta seletiva) são 
processados e o composto final, devidamente tratado, é 
comercializado/doado para ser utilizado nos jardins públicos e 

hortas comunitárias. 

 

Programa Horta Comunitária 

Serão mantidas por representantes da comunidade local, onde as 

verduras, legumes e frutas cultivados, são adubados com o 
composto oriundo das usinas de compostagem (Programa de 
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Programa de Educação Ambiental Descrição 

 Compostagem), permitindo que os produtos sejam vendidos com 
qualidade e preços acessíveis. 

A Prefeitura Municipal poderá auxiliar na implantação dessas 

hortas, na capacitação de pessoal para realização das atividades, 

assim como no fornecimento de subsídios para estruturação das 
estufas, na capitação de água e fornecimentos das sementes, 

mudas e defensivos naturais. Esse programa pode ser implantado 
na área urbana ou rural. 

 

 
 

Programa de Controle de Resíduos 

e Reciclagem nas Escolas 

Programa que visa a participação do segmento formal do 

Município, com a realização de palestras, cujo conteúdo 

abordado é a geração de resíduos, com ênfase nos períodos de 
decomposição dos mesmos, os resíduos e a fauna, flora e corpos 

hídricos. 

Oficinas de reciclagem, abordando as alternativas tecnológicas 

atuais para reutilização/reciclagem de plásticos, papéis, metais e 
vidros. 

 

10.2.2 Programa de Educação Ambiental - Coleta Seletiva 

 
Neste caso, também deve ser realizada a capacitação dos agentes responsáveis pela execução do 

Programa de Educação Ambiental voltado para Coleta Seletiva, no município de Brejinho de 

Nazaré (TO), objetivando programas e metas, moldando-o às necessidades de cada bairro/setor 

ou segmento social, evitando a difusão de fundamentos diferentes.Ressalta-se que este programa 

só poderá ser implantado após a consolidação da Coleta Seletiva. 

Recomenda-se primeiramente, a divulgação do programa por meio de banners, outdoors, cartazes, 

material didático e oficinas, além da atuação da imprensa. Na segunda fase de implantação do 

PMGIRS, cabe ao Poder Público estruturar a cidade com coletores e contêineres estacionários ou 

basculantes, devidamente identificados para o acondicionamento adequado dos resíduos sólidos 

conforme as classes expressas em itens anteriores. Utilizar norma específica (Resolução CONAMA 

nº 275/2001), para determinar os compartimentos onde serão depositados cada tipo de resíduo. 

Destaca-se que o objetivo desse programa é conscientizar a população sobre a importância de sua 

participação na gestão dos resíduos sólidos (recicláveis ou não) produzidos no município de 

Brejinho de Nazaré (TO), incluindo também questões inerentes a preservação do meio 

ambiente.Basicamente, tal programa visará a mudança de hábitos de consumo da população, 

reduzir a poluição e aumentar a vida útil dos aterros, reduzir a produção de resíduos, nortear a 

população quanto ao desperdício dos recursos naturais, preservar o meio ambiente e melhorar a 

qualidade de vida da população. 

 

10.2.3 Programa de Educação Ambiental (Resíduos Sólidos Especiais) 

 
Este programa objetiva a realização da capacitação dos agentes responsáveis pela execução do 

Programa de Educação Ambiental voltado para Resíduos Sólidos Especiais no município de 

Brejinho de Nazaré (TO), possuindo programas e metas, moldando-o às necessidades de cada 
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bairro/setor ou segmento social, evitando a difusão de fundamentos diferentes.Propõe-se a 

elaboração de Programas de Educação Ambiental pelos tipos de resíduos especiais, como mostra 

o Quadro 35 a seguir: 

Quadro 35. Sugestão de Programas de Educação Ambiental para resíduos especiais para o município de Brejinho de 

Nazaré (TO). 

Programa de Educação Ambiental Descrição 

 

 
Coleta e Reciclagem/Disposição 

Final de Pilhas e Baterias 

Consiste na coleta de pilhas e baterias usadas, e 
acondicionamento temporário em local específico. 

Caberá ao Município a determinação dos pontos de coletas, que 

podem ser as lojas que vendem tais materiais; será de 

responsabilidade da empresa coletora o contato com o fabricante 
para o envio dos mesmos, seja para reciclagem, tratamento e 
disposição final. 

 
Coleta e Reciclagem/Disposição 

Final de Pneus 

Visa o acondicionamento dos pneus em locais adequados e 

cobertos (para evitar a proliferação de vetores). 

É de responsabilidade da Prefeitura a busca por alternativas 
tecnológicas para reutilização dos mesmos, como matéria-prima 
para malha asfáltica, por exemplo. 

 

Tratamento e Disposição Final de 

Óleos Lubrificantes 

Devem ser coletados e acondicionados em locais adequados com 
a finalidade de evitar a contaminação do solo ou cursos d’ água; 
cabe ao fabricante o recebimento e tratamento com metodologia 

(via regulamentação específica) para posterior disposição final. 

 

 
Coleta e Disposição Final de 

Lâmpadas Fluorescentes 

Coleta de lâmpadas fluorescentes e acondicionamento 

temporário em local específico. 
Caberá ao Município a determinação dos pontos de coletas, que 

podem ser as lojas que vendem tais materiais; será de 

responsabilidade da empresa coletora o contato com o fabricante 
para o envio dos mesmos, para posterior reciclagem, tratamento 
e disposição final. 

 
 

Coleta e Disposição Final de 

Produtos Eletrônicos e seus 

componentes 

Assim como as pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes devem 

ser coletados e acondicionados em locais específicos; será de 

responsabilidade da Prefeitura a determinação de pontos de 
coletas específicos, podendo ser as lojas que vende tais materiais; 

importante ressaltar que a empresa coletora deverá entrar em 

contato com o fabricante para o envio dos mesmos para posterior 
reciclagem, tratamento e disposição final 

 

 

 

 
Acondicionamento, Coleta e 

Disposição Final de Embalagens de 

Agrotóxicos 

Promover palestras para agricultores e donos de 

empreendimentos agropecuários que comercializam insumos 

agrícolas, visando a conscientização dos mesmos quanto ao 
acondicionamento e destinação adequada das embalagens dos 

agrotóxicos (conforme o estabelecido pela Lei Federal nº 

9.974/200). 

Deverão ser elaborados procedimentos para lavagem da 
embalagem em locais específicos com tratamento adequado do 

efluente. 

Esse programa apresenta grande preocupação com os recursos 

ambientais, já que, muitos agrotóxicos apresentam constituintes 
nocivos à fauna e flora 

 

10.2.4 Programa de Educação Ambiental - Resíduos da Construção Civil 

 
Busca realizar a capacitação dos agentes responsáveis pela execução do Programa de Educação 

Ambiental voltado para Resíduos da Construção Civil no município de Brejinho de Nazaré(TO), 
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objetivando programas e metas, moldando-o às necessidades de cada bairro/setor ou segmento 

social, evitando a difusão de fundamentos diferentes. 

O programa poderá ser de responsabilidade da Prefeitura Municipal e das empresas geradoras dos 

resíduos, que vão desde metais, a papelão, isopores, vidros, tijolos etc. Deverá buscar alternativas 

tecnológicas para a reutilização de materiais (como metais, vidros e tijolos), sendo implantadas em 

novas construções; a qualidade desses materiais será definida pela maneira ao qual serão retirados 

da fonte (locais de desativação ou demolição). 

Outra alternativa consiste na reciclagem dos materiais, que após coletados, passarão por triagem e 

segmentação (trituração) para diminuir as dimensões dos resíduos e posterior utilização em 

concreto armado ou fabricação de pré-moldados/obras de arte. 

 

10.2.5 Programa de Educação Ambiental - Resíduos Industriais 

 
Assim como os programas supracitados, deverá ser realizada a capacitação dos agentes 

responsáveis pela execução do Programa de Educação Ambiental voltado para Resíduos Sólidos 

Industriais no município de Brejinho de Nazaré (TO), objetivando programas e metas, moldando- 

o as necessidades de cada setor industrial. 

Esse programa será de responsabilidade das próprias indústrias geradoras deste tipo de resíduos, 

reutilizando-os quando possível ou então promover o tratamento adequado visando torná-los 

inertes, para futura disposição no aterro sanitário. Ressalta-se que são ações que buscam a 

preservação dos recursos ambientais e a não contaminação dos mesmos. 

 

10.3 COOPERATIVAS DE RECICLÁVEIS 
 

Após o processo de coleta, separação e triagem, os materiais recicláveis são comercializados como 

matéria-prima às indústrias. Dentre os fatores contribuintes de todo esse processo, atribui-se que o 

sucesso da coleta seletiva é proporcional ao nível de sensibilização e conscientização da população 

em realizar e participar da coleta seletiva, assim como da existência de mercado para os materiais 

recicláveis. 

Por isso, é importante a proposição da Coleta Seletiva para fomentar a criação de Cooperativas de 

Recicláveis, que possibilitará a capacitação da população local, geração de emprego e renda a partir 

de materiais descartados. 

Atualmente, no município de Brejinho de Nazaré (TO) não existem Cooperativas de Recicláveis, 

tão pouco Cooperativas de Catadores, onde o recolhimento, o armazenamento e a venda dos 

resíduos recicláveis é realizado individualmente. Diante deste contexto, é de extrema importância 

a instalação desses segmentos no momento da Coleta Seletiva. 
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As estimativas de custos para implantação das ações voltadas à Gestão dos Resíduos Sólidos no 

município de Brejinho de Nazaré (TO) a serem apresentadas a seguir, foram elaboradas a partir de 

valores obtidos junto a diversos artigos publicados, empresas de consultoria, no Portal de 

Transparência do Estado do Tocantins e em fabricantes e fornecedores de materiais diversos. 

Ressalta-se que são apenas estimativas de custo para orientar os gestores associados a implantação 

dos sistemas de gestão no município, e não um orçamento final, lembrando que os valores 

apresentados estão sujeitos a alterações, propondo-se sua atualização à medida que sejam 

realizadas as implantações das estruturas, as aquisições dos equipamentos e insumos, bem como 

durante as revisões as cada 04 (quatro) anos sugerida ao presente Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

11.1 CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 
 

Como o município de Brejinho de Nazaré (TO) até o presente momento não possui um Centro de 

Triagem e Compostagem necessário para a consolidação das propostas apresentadas neste estudo, 

sua implantação iniciará com a escolha de uma área para implantação desta unidade e demais 

estruturas componentes, preferencialmente próxima a atual área do Aterro Sanitário, com o 

objetivo de viabilizar o transporte dos resíduos sólidos coletados e os que serão rejeitados. 

Utilizou-se como base para a estimativa de custo para a implantação do Centro de Triagem e 

Compostagem, os valores propostos por (RODRIGUES, 2018), por (SEMARH PARANÁ, 2017), 

por Ambiente Duran (2013) e MMA (2014). 

Desta forma, serão apresentados na Tabela 2 a seguir, os valores desde a elaboração do projeto, a 

aquisição de equipamentos até a contratação de profissionais envolvidos. Lembrando que, como o 

município de Brejinho de Nazaré (TO) não possui uma área escolhida, sugere-se que para redução 

dos custos de implantação, seja disponibilizada uma área de propriedade da prefeitura para esta 

finalidade. Não foi estimado também o preço da análise do composto a ser produzido no Pátio de 

Compostagem, sendo necessário acrescentar no ato da revisão do presente documento. 

11 ESTIMATIVAS DE CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO 

DOS SISTEMAS PROPOSTOS 
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Tabela 2. Estimativa de custos para implantação, operação e manutenção de um Centro de Triagem e Compostagem 
no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Procedimentos Quantidade/Área* Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

Serviços preliminares 

(topografia,  geologia, 

caracterização, projetos, 

licenciamento e taxas) 

 
- 

 
60.000,00 

 

60.000,00 

Administração, vestiário, 

depósito e refeitório e móveis 
40 m² 37.000,00 37.000,00 

Instalação Hidráulico-Sanitária 
das Edificações de Apoio 

- 15.000,00 15.000,00 

Instalação Hidráulico-Sanitária 

das Áreas Externas 
- 10.000,00 10.000,00 

Instalações Elétricas Externas - 4.500,00 4.500,00 

Estruturas do Galpão para 

Recepção, Triagem e 

Armazenamento dos 
Recicláveis 

 
180 m² 

 
25.500,00 

 

25.500,00 

Pátio de Compostagem e 

Depósito de Composto 

Beneficiado 

 

12.000 m² 

 

13.000,00 

 

8.500,00 

Portões - 2.800,00 2.800,00 

Cercamento total da área - 8.000,00 8.000,00 

Balança (1 Tonelada) 02 unidades 1.900,00 3.800,00 

Mesa de Triagem 01 unidade 1.200,00 1200 

Painel de Contenção dos 

Resíduos 
- 2.500,00 2.500,00 

Prensa Enfardadeira 01 unidade 7.500,00 7.500,00 

Carrinho Plataforma (800 kg) 01 unidade 800 800 

Empilhadeira 01 unidade 4.500,00 4.500,00 

Esteira 01 unidade 15.000,00 15.000,00 

Baias - 4.500,00 4.500,00 

Bombonas (200 litros) 12 unidades 120 1.440,00 

Termômetro de Solo (80 cm) 01 unidade 320 320 

Peneira Manual (malha 8 mm) 02 unidades 20 40 

Carro de Mão (60 litros) 02 unidades 90 180 

Garfo (10 dentes) 02 unidade 40 80 

Pá Carregadeira 01 unidade 80.000,00 80.000,00 

Unidade de Tratamento de 

Efluentes (Compacta)* 
01 unidade 10.100,00 10.100,00 

Laboratório para Análise do 

Composto 
01 unidade 75.000,00 75.000,00 

Manutenção das Estruturas, 
Equipamentos e Veículos 

- 30.500,00 30.500,00 

Profissionais/Funções Quantidade Valor Mensal (R$) Valor Total (R$) 

Capacitação Técnica - 9.500,00 9.500,00 

Profissional de Nível Superior 01 Funcionário 4.990,00 4.990,00 

Montador de Leira 01 Funcionário 1.996,00** 1.996,00 

Revirador de Leira 01 Funcionário 1.996,00 1996 

Triadores Internos 06 Funcionários 1.996,00 1.996,00 

Deslocadores de Tambores 01 para cada 05 triadores*** 998,00 998,00 

Retriadores de Plástico e Metal 01 para cada 05 triadores 1.996,00 1.996,00 

Enfardadores 02 Funcionários 1.996,00 3.992,00 

Administrador 
01 para cada 20 

Funcionários 
2.994,00 2.994,00 

TOTAL 439.218,00 

TOTAL com BDI (25%) 549.022,50 

*Capacidade de Produção para 1 Tonelada/Dia, conforme MMA (2014). 
**Valor do Salário Mínimo vigente em 01.01.2019 (conforme Decreto 8.166/2013). 
***Conforme valores obtido pela Empresa EtaseEtes (2014.) 
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****Conforme estabelece MMA (2014). 

 

11.2 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, AQUISIÇÃO DE INSUMOS, 

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 
 

Considera-se de suma importância priorizar a contratação de profissionais, a aquisição de insumos, 

veículos e equipamentos que auxiliarão no gerenciamento integrado dos resíduos sólidos no 

município de Brejinho de Nazaré (TO) desde o acondicionamento até a disposição final. 

Ressaltando-se mais uma vez que será necessária a adequação desses custos no momento 

contratação de profissionais, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos, bem como na 

revisão do presente Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Brejinho de Nazaré (TO). 

Serão apresentados no Quadro 36 e na Tabela 3 a seguir, os profissionais, veículos e equipamentos 

existentes no Brejinho de Nazaré (TO) e a estimativa de custo para aquisição dos que serão 

necessários, respectivamente. 

 
Quadro 36. Profissionais, veículo e equipamentos existentes atualmente no Município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Profissionais/Veículos/Equipamentos Número/Quantidade* 

Gari de Coleta 04 profissionais 

Gari Varrição 25 profissionais 

Caminhão Compactador 01 veículo 

Caminhão Basculante 01 veículo 

Retroescavadeira 01 veículo 

Carreta Reboque 01 unidade 

*Conforme informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenvolvimento Sustentável no ano 
de 2018. 

 
Sabe-se que o ideal para a implantação do PMGIRS é que a coleta dos resíduos sólidos seja 

realizada em 100% do município de Brejinho de Nazaré (TO), incluindo a zona rural. Por isso é 

sugerida a contratação de mais profissionais para auxiliar na coleta e manejo dos resíduos sólidos, 

assim como a aquisição de novos equipamentos, a exemplo dos coletores seletivos, que auxiliarão 

na implantação da Coleta Seletiva na Fase II do gerenciamento dos resíduos sólidos no município 

de Brejinho de Nazaré (TO). 

Tabela 3. Sugestão para contratação de profissionais, aquisição de insumos, veículos e equipamentos para a gestão 

integrada dos resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Insumos, Veículos e Equipamentos Quantidade/Área* 
Período de 

Troca (Mês) 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Veículo Furgão (para coleta de RSS) 01 unidade - 45.000,00 45.000,00 

Triturador de Galhadas 01 unidades - 3.500,00 3.500,00 

Coletores Seletivos (50 litros) 15 unidades 36 meses 250 3.750,00 

Coletores de Pilhas e Baterias 10 unidades 36 meses 230 2.300,00 

Pás 06 unidades 12 meses 30 180,00 

Rastelos 11 unidades 6 meses 20 220,00 

Lutocar (100 litros) 06 unidades 18 meses 300 1.800,00 

Vassourões 11 unidades 3 meses 15 165,00 

Tesouras de Poda 03 unidades 12 meses 30 90,00 

Sacos Plásticos de Alta Densidade 

(100 litros) 
100 pacotes 3 meses 6 600,00 
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Manutenção de Veículos Máquinas - - 30.000,00 30.000,00 

Uniformes/EPI's Quantidade/Unidade 
Período de 

Troca (Mês) 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Uniformes 50 unidades 6 meses 80 4.000,00 

Luvas Pigmentada 4 fios 50 unidades 2 meses 4,9 245,00 

Luvas Nitrílica 10 unidades 
1 mês ou 

menos 
20 200,00 

Botas de Segurança 46 unidades 6 meses 50 2.300,00 

Bota de Borracha Branca 03 unidades 4 meses 30 90,00 

Boné/Boné Árabe 50 unidades 6 meses 6 300,00 

Capa de Chuva 20 unidades 6 meses 15 300,00 

Máscara com Filtro 10 unidades 
1 mês ou 

menos 
25 250,00 

Cones de PVC 05 unidades 18 meses 70 350,00 

Coletes Sinalizadores 15 unidades 18 meses 25 380,00 

Profissionais/Funções Quantidade - 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Capacitação Técnica - - 10.500,00 10.500,00 

Profissional de Nível Superior* 01 Funcionário  4.990,00 4.990,00 

Gari (Coleta e Varrição)* 02 Funcionários  1.996,00 2.880,00 

Jardineiro* 02 Funcionários  998 1.996,00 

Mecânico* 01 Funcionário  998,00 998,00 

Coletor de RSS* 02 Funcionários  1.996,00 3.992,00 

Motorista Furgão* 01 Funcionário  1.996,00 1.996,00 

Operador de Incinerador* 01 Funcionário  2.994,00 2.994,00 

TOTAL 126.366,00 

*Valor do Salário Mínimo vigente em 01.01.2019 (conforme Decreto 8.166/2013). 

 
Sugere-se à Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO), a aquisição de um Incinerador de Pequeno 

Porte para o tratamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS); essa alternativa mesmo possuindo 

um alto custo inicial, poderá constituir uma alternativa positiva em longo prazo, pois os resíduos 

produzidos não serão destinados a tratamento em outros locais, reduzindo gasto com 

procedimentos de coleta, transporte e tratamento. 

 

11.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Os procedimentos que englobam a Educação Ambiental são de extrema importância para a 

implantação do PMGIRS em Brejinho de Nazaré (TO), bem como a consolidação de suas 

propostas. Acrescenta-se que um trabalho intenso entre Poder Público e comunidade deverá ser 

realizado e a Educação Ambiental será o elo que estreitará essa relação. 

Para tanto, será necessária a realização de capacitação técnica de profissionais que poderão atuar 

nas Unidades de Ensino, nas Unidades de Saúde e na própria Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Turismo, Lazer e Desenvolvimento Sustentável de Brejinho de Nazaré (TO), de modo 

a informar e esclarecer as dúvidas da comunidade em geral, no sentido de motivar a realização de 

procedimentos adequados no manjo dos resíduos sólidos, assim como a manutenção dos recursos 

ambientais da região. 
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Na Tabela 4 a seguir, tem-se a estimativa de custos associada a capacitação, contratação de 

profissionais, assim como a aquisição de materiais e utilização de ferramentas que poderão auxiliar 

no processo de Educação Ambiental que auxiliará na condução das ações da gestão integrada dos 

resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Tabela 4. Estimativa de custos para implantação dos procedimentos de Educação Ambiental  no  município de  

Brejinho de Nazaré (TO). 

Profissionais/Ferramentas Quantidade 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total (R$) 

Capacitação Técnica - 10.000,00 10.000,00 

Educador Ambiental 04 Funcionários 1.996,00 7.984,00 

Faixas 10 unidades 12 120 

Outdoors 03 unidades 1.100,00 3.300,00 

Contratação de Carro de Som - 600 600 

Folders e Cartilhas (milheiro) 04 unidades 300 1.200 

Oficinas em Escolas - 5.500,00 5.500,00 

TOTAL 28.704,00 

 

11.4 CUSTO TOTAL DOS SISTEMAS PROPOSTOS 
 

Diante de todas estimativas de custo propostas para implantação e consolidação do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO), 

considerando a as estruturas, equipamentos, veículos e máquinas existentes, tem-se uma estimativa 

de investimento inicial em R$ 704.092,50 reais como mostra a Tabela 5 a seguir. Caberá à 

Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO) adquirir ou priorizar a aquisição de alguns equipamentos 

ou veículos. 

Tabela 5. Custo total (inicial) para Implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Procedimentos Valor Total 

Implantação do Centro de Triagem e Compostagem 549.022,50 

Contratação/capacitação de profissionais, aquisição de insumos, veículos e 

equipamentos 
126.366,00 

Educação Ambiental 28.704,00 

TOTAL 704.092,50 

 

Por fim, sugere-se a Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO), buscar incentivos financeiros por meio 

de Consórcios Intermunicipais ou apoio junto à Órgãos Públicos ou empresas privadas, como será 

detalhado no Item 13deste documento. 

 

11.5 SUGESTÃO DE COBRANÇAS 
 

Sabe-se que será realizado um investimento inicial alto para a adequação dos sistema de gestão 

existente e implantação de novos procedimentos para manejo, coleta, aproveitamento e disposição 

final dos resíduos sólidos município de Brejinho de Nazaré (TO). 
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Para tanto, recomenda-se a cobrança (mesmo que a longo prazo) pela estruturas implantadas e 

serviços prestados, pois somente assim, será possível oferecer um serviço e qualidade que atenda 

99% da população do município em questão. 

Acrescenta-se que para as cobranças deverão ser levados em consideração o volume, tipos de 

resíduos e os procedimentos realizados, sendo sugerida a criação de classes de geradores de 

resíduos. 

Segundo (ONOFRE, 2012) para a execução dos serviços de limpeza pública, normalmente, as 

Prefeituras costumam cobrar uma taxa, denominada Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCR), cuja 

base de cálculo é realizada sob a área construída do domicílio. No entanto, a forma mais comum, 

é a inserção dessas taxas no IPTU ou na conta de abastecimento de água. 

Porém, diante do exposto, sugere-se à Prefeitura de Brejinho de Nazaré que busque outra 

alternativa de cobrança, talvez por meio de um boleto específico, a fim de demonstrar à 

comunidade, que está sendo realizada uma cobrança para a limpeza pública, coleta, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos produzidos. 

Como exemplo, tem-se São José dos Campos (SP), cuja cobrança é de R$ 0,50/m² de residência, 

R$ 0,85/m² para comércio e R$ 1,25/m² indústria. Já em São Bernardo (SP), cobra-se R$ 1,80/m² 

de área construída de residência, R$ 2,00/m² em áreas comerciais. Trata-se de Municípios com 

grande número de habitantes, onde os procedimentos são ampliados e o custo é maior, porém pode 

ser uma sugestão de método de cobrança (com custo inferior) por parte da Prefeitura de Brejinho 

de Nazaré (TO), considera-se o número de habitantes menor, tal como o roteiro para atividade de 

coleta e varrição, volume de geração de resíduos sólidos e principalmente, a renda média da 

população. 

Por fim, acrescenta-se a condução de uma forma punitiva (multas ou notificações), junto à 

comunidade em geral, caso haja o descumprimento das regras que concernem à gestão dos resíduos 

sólidos, conforme estabelecido pelo Decreto nº 7.404/2010. 
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12.1 PROJEÇÃO POPULACIONAL 
 

A projeção populacional aqui apresentada foi elaborada com base nos dados dos censos e 

estimativas populacionais, assim como a metodologia utilizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Utilizando-se de informações da População Total e População Urbana do município de Brejinho 

de Nazaré (TO) para os anos de 2000 a 2012, determinou-se a Taxa Média Geométrica de 

Crescimento Anual (TGCA), onde foi possível estimar a evolução da população para os demais 

anos, até 2038, uma vez que o horizonte do PMGIRS é de 20 anos. Acrescenta-se que nos últimos 

anos, por não existir estimativa do IBGE, repetiu-se a TGCA, sendo necessária, sua atualização 

nas revisões plurianuais deste Plano. 

Para maior compreensão faz necessário enfatizar que o TGCA corresponde ao percentual de 

incremento médio anual da população residente de um determinado espaço geográfico, 

considerando dois momentos, na maioria das vezes, dois censos ou estimativas geográficas. 

A seguir, é apresenta a Tabela 6 com a projeção populacional realizada para o município de 

Brejinho de Nazaré (TO), que auxiliará no cálculo das metas de previstas para o presente 

documento. 

Tabela 6. Projeção Populacional realizada para o município de Brejinho de Nazaré (TO) para os anos de 2000 a 2038. 

ANO TGCA POP. TOTAL TX URB. POP. URBANA 

2000 - 4.877 78,47 % 3.827 

2010 0,61 % 5.185 80,91 % 4.195 

2011 0,46 % 5.209 81,18 % 4.228 

2012 0,44 % 5.232 81,45 % 4.261 

2013 0,42 % 5.254 81,72 % 4.293 

2014 0,40 % 5.275 81,99 % 4.325 

2015 0,38 % 5.295 82,26 % 4.356 

2016 0,36 % 5.314 82,54 % 4.386 

2017 0,34 % 5.332 82,81 % 4.415 

2018 0,32 % 5.349 83,09 % 4.444 

2019 0,31 % 5.365 83,37 % 4.473 

2020 0,29 % 5.381 83,64 % 4.501 

2021 0,28 % 5.396 83,92 % 4.528 

2022 0,27 % 5.410 84,20 % 4.556 

2023 0,25 % 5.424 84,48 % 4.582 

2024 0,24 % 5.437 84,77 % 4.609 

2025 0,23 % 5.450 85,05 % 4.635 

2026 0,22 % 5.462 85,33 % 4.661 

2027 0,22 % 5.474 85,62 % 4.686 

2028 0,21 % 5.485 85,90 % 4.712 

2029 0,20 % 5.496 86,19 % 4.737 

2030 0,20 % 5.507 86,48 % 4.762 

2031 0,20 % 5.518 86,76 % 4.787 

12 METAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PMGIRS 
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ANO TGCA POP. TOTAL TX URB. POP. URBANA 

2032 0,20 % 5.529 87,05 % 4.813 

2033 0,20 % 5.539 87,34 % 4.838 

2034 0,20 % 5.550 87,64 % 4.864 

2035 0,20 % 5.561 87,93 % 4.890 

2036 0,20 % 5.572 88,22 % 4.916 

2037 0,20 % 5.583 88,51 % 4.942 

2038 0,20 % 5.594 88,81 % 4.968 
Fonte: IBGE, 2013. 

 
Observa-se que na última coluna da tabela, tem-se a Taxa de Urbanização da População, que 

resulta no percentual da População Urbana sobre a População Total. Este índice auxilia na análise 

da urbanização do Brejinho de Nazaré (TO) que no ano de 2018 foi estimada em 83% evoluindo 

para 88,8% em 2038. Vale ressaltar que estas informações auxiliarão no planejamento, 

dimensionamento e na implantação da infraestrutura urbana necessária ao município nos anos 

subsequentes. 

 

12.2 ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

As estimativas de geração de resíduos sólidos apresentadas neste estudo, foram elaboradas a partir 

da Projeção Populacional apresentada e da geração per capita de resíduos sólidos para o município 

de Brejinho de Nazaré estimada em 0,341 kg/habitante/dia, conforme metodologia do 

quarteamento conduzida. 

Vale ressaltar que os valores per capita de resíduos gerados, auxiliam na determinação da vida útil 

de um Aterro Sanitário; possibilitará também, a definição de metas para redução na geração dos 

resíduos sólidos, metas para implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS). 

Destaca-se também que essas metas foram estimadas com base na geração per capita resíduos 

sólidos, e que poderão ser alteradas à medida que os procedimentos de gestão dos resíduos sólidos 

no de Brejinho de Nazaré (TO) sejam ampliados. Na Tabela 7 seguir, é apresentada a estimativa 

de geração dos resíduos sólidos para o município de Brejinho de Nazaré (TO). 

Tabela 7. Estimativa de Geração de Resíduos Sólidos entre os anos de 2018 a 2038 no município de Brejinho de Nazaré 
(TO). 

Geração Per Capita de Resíduos Sólidos: 0,341 kg/habitante/dia 

 
ANO 

 

% Atendimento da 

População Urbana 

População 

Urbana 

(Habitantes) 

População Urbana 

Atendida 

(Habitantes) 

Resíduos 

Produzidos 

(kg) 

2018 95% 4.444 4.222 525.466 

2019 96% 4.473 4.294 534.463 

2020 97% 4.501 4.366 543.410 

2021 98% 4.528 4.437 552.306 

2022 99% 4.556 4.510 561.392 

2023 99% 4.582 4.536 564.596 

2024 99% 4.609 4.563 567.923 
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Geração Per Capita de Resíduos Sólidos: 0,341 kg/habitante/dia 

 
ANO 

% Atendimento da 

População Urbana 

População 

Urbana 

(Habitantes) 

População Urbana 

Atendida 

(Habitantes) 

Resíduos 

Produzidos 

(kg) 

2025 99% 4.635 4.589 571.126 

2026 99% 4.661 4.614 574.330 

2027 99% 4.686 4.639 577.411 

2028 99% 4.712 4.665 580.614 

2029 99% 4.737 4.690 583.695 

2030 99% 4.762 4.714 586.775 

2031 99% 4.787 4.739 589.856 

2032 99% 4.813 4.765 593.060 

2033 99% 4.838 4.790 596.140 

2034 99% 4.864 4.815 599.344 

2035 99% 4.890 4.841 602.548 

2036 99% 4.916 4.867 605.751 

2037 99% 4.942 4.893 608.955 

2038 99% 4.968 4.918 612.159 
 

12.3 METAS PARA O APROVEITAMENTO E REDUÇÃO NA GERAÇÃO E DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Diante da Estimativa de Geração de Resíduos Sólidos realizada para o município de Brejinho de 

Nazaré (TO) com base na geração per capita no dimensionamento da população de 2018 a 2028, 

horizonte de vigência deste PMGIRS, neste item serão apresentadas as metas para o 

aproveitamento dos resíduos recicláveis e a consequente redução na geração dos resíduos sólidos. 

Considerando que haja a segregação correta dos resíduos sólidos gerados na fonte, assim como a 

coleta de 99 % dos resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO) e a Triagem de 

Forma adequada, diante de um cenário otimista, pode-se considerar o aproveitamento de 70% dos 

resíduos sólidos, como recicláveis, conforme Brasil (2018). 

Para a redução na geração dos resíduos sólidos pela população do município de Brejinho de Nazaré 

(TO), sugere-se uma meta anual de 1,2% após a implantação do Plano, o que no final do período 

de vigência possibilitará a redução de aproximadamente 24% dos resíduos sólidos que seriam 

produzidos. 

Salienta-se que isso só será possível, com a ação conjunta do Poder Público e da comunidade local. 

Além disso, com a revisão deste PMGIRS de Brejinho de Nazaré (TO) e a eficiência da 

implantação dos procedimentos propostos, estas metas poderão ser ampliadas, para se chegar a um 

cenário ideal. A Tabela 8 a seguir apresenta as estimativas de geração de resíduos utilizando-se das 

metas propostas. 

 

 
Tabela 8. Metas para o Aproveitamento e Redução dos Resíduos Sólidos gerados no município de Brejinho de Nazaré 

(TO), entre os anos 2018 a 2038. 
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ANO 

Geração de Resíduos 

Sólidos 

(kg) 

Aproveitamento de 

Resíduos Sólidos 

(kg) 

Redução na Geração de 

Resíduos Sólidos (kg) 

2018 525.466 519.161 367.826 

2019 534.463 528.049 374.124 

2020 543.410 536.890 380.387 

2021 552.306 545.678 386.614 

2022 561.392 554.655 392.974 

2023 564.596 557.820 395.217 

2024 567.923 561.108 397.546 

2025 571.126 564.273 399.788 

2026 574.330 567.438 402.031 

2027 577.411 570.482 404.187 

2028 580.614 573.647 406.430 

2029 583.695 576.690 408.586 

2030 586.775 579.734 410.743 

2031 589.856 582.778 412.899 

2032 593.060 585.943 415.142 

2033 596.140 588.986 417.298 

2034 599.344 592.152 419.541 

2035 602.548 595.317 421.783 

2036 605.751 598.482 424.026 

2037 608.955 601.648 426.268 

2038 612.159 604.813 423.369 
 

12.4 METAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Além das metas propostas anteriormente, faz-se necessária estipular metas para realização de ações 

que possibilitarão a implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no 

município de Brejinho de Nazaré (TO). 

As metas a serem propostas objetivam garantir o acesso de toda população aos procedimentos 

propostos, associado a redução na geração dos resíduos sólidos, busca pela qualidade de vida da 

comunidade local e conservação do meio ambiente. A seguir são apresentadas as metas de ações, 

a curto, médio e longo prazo. 

 

12.4.1 Metas de Curto Prazo 

 
As metas de curto prazo deverão ser estabelecidas após a aprovação do Plano, ou seja, apresenta 

caráter imediato, tendo um período de 01 (um) a 02 (dois) anos para o alcance dos objetivos. 

Essa etapa será determinada pela apresentação do Plano à comunidade e possíveis ajustes, para a 

publicação da Minuta da PMGIRS. Os programas de Educação Ambiental e a capacitação técnica 

de profissionais e educadores poderá ter início, assim como a divulgação do Programa de Coleta 

Seletiva. 
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Salienta-se que nesse período uma meta importante a se cumprir é a ampliação da coleta dos 

resíduos sólidos em todo município de Brejinho de Nazaré (TO), além da regularização do Aterro 

Sanitário, que para isso, poderá ser analisada a possibilidade de eventuais Consórcios 

Intermunicipais ou obtenção de recursos junto à outras fonte. No final do prazo estabelecido, será 

necessária a revisão do Plano, adequando-o às necessidades caso a caso, acrescentando-se também, 

aspectos legais vigentes, que foram publicados nesse período. 

A partir do Quadro 37 a seguir, tem-se a sugestão do Cronograma vinculado às ações associadas 

às metas de curto prazo (01 a 02 anos) que deverão ser executadas para início da implantação das 

ações de gestão de resíduos sólidos no município de Brejinho de Nazaré (TO), sendo mantido nos 

demais anos, conforme a necessidade. 

 
Quadro 37. Cronograma de ações de implantação do PMGIRS de Brejinho de Nazaré associadas às metas de curto 

prazo. 

Implantação da Coleta Seletiva 

Ações 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Organização das ações 

previstas 
X X 

          

Contratação de Profissionais  X X          

Capacitação Técnica dos 

Profissionais Contratados 

  
X X X X X X X X X X 

Estudos e locação das redes de 

instalações de equipamentos 
para Coleta Seletiva 

     

X 

 

X 

      

Dimensionamento das redes 

de instalações de 

equipamentos para Coleta 
Seletiva 

     

X 

 

X 

 

X 

     

Elaboração do Edital para 

compra de insumos e 

equipamentos que auxiliarão 
nas ações de Coleta Seletiva 

       

X 

 

X 

 

X 

   

Aquisição de insumos e 

equipamentos que auxiliarão 

nas ações de Coleta Seletiva 

        

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ações de Educação Ambiental X X X X X X X X X X X X 

Elaboração dos Roteiros de 

Coleta Seletiva 

      
X X 

    

Implantação dos pontos de 

entrega voluntária (PEVs) 

       
X X X 

  

Formação de grupos de 

catadores vinculados à Coleta 

Seletiva 

        

X 

 

X 

 

X 

  

Ações e incentivos para 

implantação de Cooperativas 
de Catadores 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Capacitação de Catadores      X X X X X X X 

Adequação do Aterro Sanitário 

Ações 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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Elaboração dos Projetos 

Executivos de Adequação do 

Aterro Sanitário 

 

X 

 

X 

          

Regularização Ambiental   X X X X       

Emissão da Licença Prévia 

(LP) e da Licença de 

Instalação (LI) 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

Capacitação de Profissionais X X X X X X X X X X X X 

Elaboração de Edital de 

Licitação para Contratação de 

Empresa Responsável pelas 
Obras 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

Ações 
Meses 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Execução das obras de 

adequação do Aterro Sanitário 
X X X X X X X X 

    

Solicitação da Licença de 

Operação (LO) 

       
X X X X 

 

Início da Operação            X 
 

12.4.2 Metas de Médio Prazo 

 
As metas de médio prazo correspondem às ações que serão executadas no decorrer do Plano, ou 

seja, os Programas Propostos de Educação Ambiental, as ações de Coleta Seletiva e a implantação 

do Centro de Triagem e Compostagem, possuindo um tempo de vigência entre 02 (dois) a 04 

(quatro) anos, onde é sugerida sua revisão no final deste período. 

Nessa etapa, uma das principais metas é reduzir ao máximo os resíduos sólidos gerados, 

realizando-se o aproveitamento dos recicláveis, possibilitando um destino 100% sustentável dos 

mesmos. No Quadro 38 a seguir, tem-se os Cronograma sugerido para a execução das ações 

previstas. 

 
Quadro 38. Cronograma de ações de implantação do PMGIRS de Brejinho de Nazaré associadas às metas de médio 
prazo. 

Implantação do Centro de Triagem 

Ações Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Escolha da  Área para 

implantação do  Centro  de 
Triagem e de Compostagem 

 

X 

 

X 

          

Elaboração dos Projetos 

Executivos de Implantação 

 
X X X 

        

Elaboração do Plano de Gestão 

Ambiental 

  
X X 

        

Regularização Ambiental junto 

ao Naturatins 

   
X X X X X 

    

Emissão da Licença Prévia (LP) 
e da Licença de Instalação (LI) 

       
X X X X X 

Ações 
Meses 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Limpeza da Área e 

Terraplanagem 
X 

           

Instalação do Canteiro de Obras 
e Mobilização 

 
X 

          

Preparo da Área (escavações, 

aterros, fundações e bases) 

  
X X 

        

Instalação de Mantas de 

Impermeabilização 

   
X 

        

Instalação dos sistemas 

percoladores de gases 

    
X X 

      

Instalação dos sistemas 

coletores de chorume 

    
X X 

      

Construção das Edificações      X X X X X X  

Construção da Estação de 

Tratamento de Efluentes 

     
X X X X X X 

 

Solicitação da Licença de 
Operação (LO) 

        
X X X 

 

Início da Operação            X 
Nota: *As ações de Educação Ambiental deverão ser conduzidas ao longo de toda vigência do PMGIRS de Brejinho de Nazaré (TO). 

 

12.4.3 Metas de Longo Prazo 

 
As metas de longo prazo estarão associadas à continuidade das ações propostas anteriormente, no 

período de 04 (quatro) a 08 (oito) anos ou durante até a término do horizonte do Plano de 20 anos 

após a implantação do PMGIRS. 

Novas ações serão necessárias, como a ampliação dos procedimentos de coleta dos resíduos 

sólidos. Da mesma forma que as metas anteriores, é necessária a revisão e adequação do Plano a 

cada 04 (quatro) anos. A partir do Quadro 39 a seguir, tem-se o Cronograma sugerido para 

manutenção das ações do PMGIRS proposto. 

 
Quadro 39. Cronograma de ações de implantação do PMGIRS de Brejinho de Nazaré associadas às metas de longo 

prazo. 

Implantação do Centro de Triagem 

Ações Anos 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Ações de Educação Ambiental X X X X X X X X 

Ações de Coleta Seletiva X X X X X X X X 

Renovação da Licença de Operação 

(LO) do Aterro Sanitário 

   
X 

   
X 

Renovação da Licença de Operação 

(LO) do Centro de Triagem e 

Compostagem 

    

X 

    

X 

Manutenção das estruturas do Aterro 

Sanitário 
X X X X X X X X 

Manutenção das Estruturas do 
Centro de Triagem e Compostagem 

X X X X X X X X 

Revisão do PMGIRS de Brejinho de 

Nazaré (TO) 

   
X 

   
X 

Nota: *A longo prazo as ações deverão ser mantidas durante a vigência do PMGIRS de Brejinho de Nazaré (TO). 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu Art. 45 aborda a importância da constituição de 

Consórcios Públicos, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 para a viabilização e 

descentralização e prestação de serviços públicos que envolvam os resíduos sólidos, ressaltando a 

prioridade que os participantes desse consórcio terão na obtenção de incentivos instituídos pelo 

Governo Federal. Para o cumprimento de seus objetivos, o Consórcio Público poderá: 

I. firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e 
subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e Órgãos do Governo; 

II. nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir 
servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, 

realizada pelo Poder Público; e 
III. ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, 

dispensada a licitação. 

Em muitos procedimentos propostos por este PMGIRS, sugere-se a aquisição de máquinas, 

equipamentos, capacitação técnica de profissionais, até mesmo a implantação do Centro de 

Triagem e Compostagem em área próxima ao Aterro Sanitário existente. 

Sabe-se que muitos municípios tocantinenses, principalmente os menores, não possuem recursos 

financeiros para subsidiar a implantação de sistemas ou aquisição de máquinas e equipamentos 

necessárias para a gestão adequada dos resíduos sólidos, conforme proposto em item anterior deste 

documento. Nesse sentido, a realização de um Consórcio Público Intermunicipal, pode ajudar na 

obtenção desses recursos necessários. 

O Consórcio Público poderá trazer benefícios aos municípios participantes, como a possibilidade 

de realização de convênios; vantagens licitatórias e limites de valores ampliados; dispensa de 

licitação quando contratado por um dos entes da federação consorciado; imunidade tributária de 

direito público do Impostos de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto de Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); além 

da possibilidade concreta de aperfeiçoar a Gestão Pública. 

O município de Brejinho de Nazaré (TO) faz limites com diversas cidades que poderiam estabelecer 

um Consórcio para aquisição de veículos, máquinas, equipamentos; ou mesmo a construção e 

operação de um novo Aterro Sanitário, o Centro de Triagem e de Compostagem. Pode ser proposta 

a implantação dessas últimas estruturas em um único município componente deste consórcio. 

Assim, os resíduos sólidos coletados nas cidades participantes são encaminhados às unidades de 

transbordo, de modo a reduzir os gastos com transportes, e posteriormente coletado e encaminhado 

ao Aterro Sanitário. Lembrando que será de responsabilidade do município sede dessas estruturas 

13 SUGESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 
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a sua manutenção e operação, bem como a busca de alternativas caso surjam problemas; 

acrescenta-se que o maior recurso deverá ser disponibilizado ao mesmo. 

 

13.1 ICMS Ecológico 
 

Outra alternativa para obtenção de recursos é por meio do ICMS Ecológico, que atua como um 

incentivo para realização de "boas práticas" na área do Meio Ambiente. Pode ser considerado um 

"pagamento" por serviços ambientais que a população de um determinado Estado faz àqueles que 

preservam o Meio Ambiente. 

Esta redistribuição de receita se dá na forma de critérios ecológicos no rateio da cota-parte, não 

podendo ser considerado um imposto direto, pois não acarreta no aumento da carga tributária dos 

contribuintes. 

No ano de 2013 o Estado do Tocantins aprovou a Resolução Coema nº 40 que dispõe sobre o 

questionário e avaliação qualitativa do ICMS Ecológico. O mesmo está amparado pela Lei 

Estadual nº 1.323 de 04 de Abril de 2002, que apresenta os índices que compõem o cálculo da 

parcela do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios e adota outras 

providências. 

Quanto à arrecadação propriamente dita, o ICMS Ecológico do Estado do Tocantins destina 13% 

do total arrecadado com o ICMS para premiar os municípios segundo critérios quantitativos e 

qualitativos, sendo o percentual dividido em: 

a) Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA): 2%. 

b) Unidade de Conservação e Terras Indígenas (UCTI): 3,5%. 

c) Controle de Queimadas e Combate a Incêndios (CCQ): 2%. 

d) Conservação do Solo (CS): 2%. 

e) Saneamento Básico, Conservação da Água, Coleta e Destinação Final dos resíduos sólidos 

(SBCA): 3,5%. 

Para melhor ilustrar, a Tabela 9 a seguir, apresenta o ICMS Ecológico repassado para o município 

de Brejinho de Nazaré (TO) referente ao ano de 2017, de acordo com a Secretaria da Fazenda do 

Estado do Tocantins (SEFAZ - TO). 

Tabela 9. Repasses do ICMS Ecológico para o município de Brejinho de Nazaré (TO), no ano de 2017. 

Repasses do ICMS Ecológico Resultado 

PPMA (%) 0,00616989 

UCTI(%) 0,00000000 

CCQ(%) 0,00271304 

CS(%) 0,00329272 

SBCA(%) 0,00329272 

ICMS TOTAL (R$) 0,03610845 
Fonte: SEFAZ (TO), 2019. 
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Salienta-se que esses recursos obtidos, poderão auxiliar na ampliação dos serviços de coleta no 

município de Brejinho de Nazaré (TO) ou auxiliar na aquisição de insumos necessários para o 

gerenciamento de resíduos sólidos, assim como instituir programas de Coleta Seletiva e de 

Preservação Ambiental. 

Além do ICMS Ecológico, sugere-se à Prefeitura de Brejinho de Nazaré (TO) a obtenção de apoio, 

linhas de financiamento e arranjos institucionais, a fim de angariar recursos para a gestão dos 

resíduos sólidos com os seguintes Órgãos Públicos: 

a) Banco Internacional de Desenvolvimento: formulação de políticas de desenvolvimento, 

além de oferecer financiamento e assistência técnica visando ao crescimento 

econômico sustentável do ponto de vista ecológico e maior competitividade, à maior 

igualdade social e redução da pobreza, à modernização do estado e à promoção do 

livre comércio e da integração regional. 

b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social: fortalecimento da estrutura de 

capital das empresas privadas e desenvolvimento do mercado de capitais. 

c) Caixa Econômica Federal: através do programa Saneamento para Todos, que utiliza 

recursos do FGTS, a linha de financiamento para resíduos sólidos permite ao 

município propor projetos nesta área. 

d) Fundo Nacional de Meio Ambiente: contribuir, como agente financiador e por meio da 

participação social, para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA). 

e) Ministério do Meio Ambiente: publicação de resoluções que subsidiam o monitoramento 

ambiental, além de disponibilização de projetos e consultorias para o mesmo setor. 

f) Fundação Nacional da Saúde: apoio no financiamento de projetos de coleta e reciclagem 

de materiais, juntamente com Cooperativas e Associação de Catadores. 

g) Ministério das Cidades: buscar auxílio para realização de Consórcios e obtenção de apoio 

técnico. 

h) Governo do Estado do Tocantins: facilitar o apoio técnico junto aos órgão estaduais e 

municipais. 

i) Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH-TO): buscar 

alternativas que privilegiam a gestão ambiental do Município 
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Com a finalidade de avaliar e realizar a melhoria contínua dos sistemas propostos, é sugerida a 

avaliação de desempenho para as ações a serem conduzidas no gerenciamento dos resíduos sólidos 

no município de Brejinho de Nazaré (TO) após durante e após a implantação do PMGIRS. 

Esses sistemas de avaliação devem apresentar as características de serem: 
 

o Simples e capazes de demonstrar tendências. 

o Relevantes em termos de questões e dos valores ambientais. 

o Ter fundamentação científica/normativa. 

o Proporcionar base sólida. 
 

Sugere-se a aplicação de questionário para avaliar o grau de satisfação por parte da população em 

relação aos serviços prestados. 

Para melhor avaliação da qualidade desses serviços, a adaptação de métodos utilizados pela NBR 

14031:2004 (Gerenciamento Ambiental - Avaliação de Desempenho Ambiental), a exemplo do 

Indicador de Desempenho Ambiental (IDA) classificado em 02(dois) tipos: 

o IDG (Indicadores de Desempenho de Gestão): fornecem informações relativas a todos os 

esforços da gestão da empresa que influenciam positivamente em seu desempenho 

ambiental. 

o IDO (Indicadores de Desempenho Operacional): proporcionam informações relacionadas às 

operações do processo produtivo da empresa com reflexos no seu desempenho ambiental. 

Após a medição do indicador de desempenho, deverá ser realizada a análise dos dados, por meio 

de gráficos, que demonstração as necessidades de adequação e a eficácia do sistema proposto. 

Lembrando que o resultado da medição dos indicadores deverá ser divulgado a todos os envolvidos 

nos processos. O Quadro 40 seguir apresenta as sugestões de métricas dos indicadores de 

desempenho para aplicação da avaliação. 

 
Quadro 40. Sugestão de indicadores de avaliação de desempenho para durante a aplicação das ações de gerenciamento 

de resíduos sólidos município de Brejinho de Nazaré (TO). 

INDICADOR Avaliação 

Descrição Realizar descrição dos procedimentos realizados 

Objetivo do Indicador Analisar por Setor as atividades de limpeza e segregação realizados. 

Nota 1 a 10 (por exemplo). 

Frequência de Medição Mensalmente. 

META Média mensal maior ou igual a 7. 

Fonte: Hoshinoet al., 2010. 

14 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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Poderá ser avaliado também o desempenho dos procedimentos de acondicionamento, realização 

da coleta, tratamento, recuperação/segregação de recicláveis, bem como a operação dos rejeitos 

no Aterro Sanitário. 
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O Monitoramento e a Revisão do PMGIRS são de extrema importância para sua consolidação e 

solução de possíveis problemas que possam surgir. 

Para a realização do monitoramento adequado será interessante a implantação do Sistema de 

Fiscalização dos Serviços Prestados com o objetivo estabelecer a ordem das atividades de limpeza 

urbana do município de Brejinho de Nazaré (TO), devendo agir diretamente nas ações que 

prejudicam a limpeza pública, contendo qualquer ação ou atitude em desconformidade com a 

Política de Meio Ambiente e deverá estar vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Turismo, Lazer e Desenvolvimento Sustentável. 

Além disso,é de suma importância parcerias com o Naturatins, SEMARH-TO e outros organismos 

de atuação na área ambiental, com o objetivo de atuação nas ações de fiscalização. Parcelas dos 

recursos arrecadados, com aplicação de multas (por exemplo) poderão ser aplicadas em programas 

educativos. 

Para intensificar o monitoramento, será necessário o acompanhamento da evolução dos sistemas 

propostos, por meio das ações e metas planejadas. Acrescenta-se ainda, que poderão ser elaborados 

relatórios de avaliação das ações conduzidas com base ao que foi expresso pelo PMGIRS, onde 

deverão ser apresentados as principais dificuldades e deficiências, assim como as necessidades de 

adequações. 

A revisão deste documento, conforme abordado anteriormente deverá ser feita a cada 04 (quatro) 

anos (obrigatoriamente) conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porém, 

sugere-se que seja feita assim que surjam deficiências ou adequações necessárias, como a criação 

da Política Municipal de Meio Ambiente, ou mesmo de um Comitê Municipal Fiscalizador. 

15 MONITORAMENTO E REVISÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 
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A criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem sido um marco no que se refere ao 

ordenamento e adequação dos procedimentos de gerenciamento dos resíduos sólidos em todo 

território brasileiro. 

Nos municípios em geral, as propostas estabelecidas pela Lei Federal nº 12.305 desde o ano de 

2010 tem sido um desafio que necessitará de um trabalho conjunto entre Poder Público e 

comunidade, para que haja a implantação da Coleta Seletiva, a menor geração de resíduos sólidos, 

um melhor aproveitamento dos materiais recicláveis e principalmente, a realização da disposição 

final ambientalmente adequada, que resulta na desativação/recuperação dos lixões e aterros 

controlados, e na implantação e correta operação do Centro de Triagem e Pátio de Compostagem. 

Nesse sentido, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de 

Brejinho de Nazaré (TO) vem com uma proposta de adequar e melhorar os procedimentos 

realizados no manejo dos resíduos sólidos, ampliando sua área de atendimento. Porém, novas 

propostas são apresentadas e apesar de um período de adequação, proporcionará melhor qualidade 

de vida para população local, assim como a conservação do meio ambiente. 

No entanto, sabe-se dos diversos desafios que virão, ao longo desse processo de implantação e 

consolidação do PMGIRS no município de Brejinho de Nazaré (TO), por isso, são sugeridas 

metas, para que aos poucos as atividades e sistemas propostos sejam cumpridos. Não esquecendo 

que, para um retorno do investimento e reconhecimento de que os procedimentos estão sendo 

realizados, a Prefeitura poderá realizar algum tipo de cobrança. 

Outro aspecto importante, é a instituição de setores e aspectos legais, que possam auxiliar a 

fiscalização, regulação ou manutenção dos sistemas propostos; em primeiro lugar, sugere-se a 

criação da Política Municipal de Meio Ambiente, que poderá auxiliar na 

implantação/monitoramento das propostas para o gerenciamento adequados dos resíduos, assim 

como as atividades de desativação do lixão e implantação do aterro sanitário. Sugere-se também 

que seja criado um Setor para o Gerenciamento dos resíduos sólidos sob a coordenação da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Lazer e Desenvolvimento Sustentável. 

Enfatiza-se também a necessidade da elaboração do Plano Diretor e a Lei de Ocupação e Uso do 

Solo, de modo a ordenar a ocupação do município de Brejinho de Nazaré (TO) auxiliando na 

ampliação dos procedimentos propostos. 
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