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Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Repensando o presente, reconstruindo o futuro. 

 

Apresentação 

Consciente da grave problemática que envolve a situação dos 

resíduos sólidos urbanos e visando o cumprimento da legislação 

vigente, o município de Turvelândia-Go, apresenta o seu Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Este 

documento insere-se no contexto normativo da Lei Federal 

12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gestão dos 

resíduos deixa de ser mera faculdade do poder público passando a 

ser agora uma obrigação, e a ordem de prioridade dos objetivos são: 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos e disposição final correta dos rejeitos. 

A lei conceitua alguns instrumentos e orienta algumas ações, tais 

como a implantação da coleta seletiva, com a segregação dos 

resíduos na sua fonte de geração, a inclusão dos catadores de 

resíduos no processo de reciclagem e de logística reversa dos 

produtos industrializados, o fomento à criação de associações e 

cooperativas de catadores dentre outros. 

A formação de consórcios intermunicipais também é fomentada 

pela PNRS chegando até mesmo a determinar que os municípios que 

se organizarem através de consórcio público, na forma da Lei Federal 

11.107/2005, terão tratamento privilegiado no acesso a 

financiamentos e recursos federais para o setor de resíduos e limpeza 

urbana. 

Diante destas significativas inovações trazidas pela PNRS, o 

presente estudo tem como objetivo prover o município com 



 

 

informações importantes a fim de que seja possível buscar significativa 

melhoria no atual sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos, propondo soluções individualizadas, sustentáveis, integrando 

os aspectos ambientais, econômicos, políticos, culturais e sociais. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS, instituída pela Lei Federal 12.305/2010 e tem como objetivos definir 

diretrizes, estratégias e metas no que diz respeito ao gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos de um município. 

Com o aumento crescente do poder aquisitivo da sociedade, 

somado a um aumento nas diversas áreas da indústria e da produção 

de um modo geral, resultou-se em uma preocupação cada vez maior 

em relação ao chamado RSU – Resíduos Sólidos Urbanos – que são 

resultantes de todos os tipos de atividades humanas seja residencial, 

comercial, industrial, serviços de saúde, serviços de limpeza urbana 

entre outros.  

O PMGIRS tem como objetivo auxiliar o município no 

gerenciamento adequado do resíduo sólido a partir dos princípios: 

Manejo, Tratamento e disposição.  

O plano também sugere uma atenção maior do município para 

que sejam encontradas formas de reaproveitamento do resíduo gerado 

com o intuito de reutilizá-lo ou reciclá-lo assim dando uma nova função 

ao que anteriormente era considerado “lixo”. 

Assim o PMGIRS do município de Turvelândia – Goiás foi 

elaborado com uma parceria entre o município e a Innove Consultoria 

Ambiental atendendo a todos os critérios do artigo XIX da lei 12.305/10. 

 

I.I- Objetivos do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

Pretende-se alcançar os objetivos a partir da realização de 

estudos técnicos tais como: aplicação de metodologia no aterro 
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sanitário do município visando diagnosticar geração per capta, volume, 

quantidade e caracterização dos resíduos sólidos, realização de 

pesquisa social etc. 

Serão analisados também dados socioeconômicos extraídos a 

partir da aplicação de questionários à população, à prefeitura e 

também junto aos prestadores de serviço de limpeza pública que 

exerçam as atividades de maneira formal ou informalmente.  

  Outro relevante escopo deste trabalho é, no mesmo sentido, 

dar voz à população local, promovendo eventos tais como audiências 

públicas, reuniões com grupos organizados da sociedade civil, oficinas 

e palestras, tudo com a finalidade de promover a participação social 

na elaboração do PMGIRS. Este plano entende que a participação 

social faz-se de extrema importância para que as soluções relativas aos 

resíduos sólidos gerados pelo município sejam efetivamente 

implantadas e efetivadas, pois é atendendo as demandas da 

sociedade civil é que se tem uma efetiva ação sobre questões 

importantes para toda a sociedade, especialmente, em matéria de 

resíduos sólidos. 

 

I.II-Metodologia Participativa 

 

Quanto ao processo participativo, ressalta-se a importância do 

Comitê Diretor, formado por representantes dos principais órgãos 

envolvidos e do Grupo de Sustentação, organismo político de 

participação social composto por representantes do setor público e da 

sociedade organizada, no processo de discussão, formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos 

resíduos sólidos. 
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I.III. Aspectos Legais  
 

I.III.I. Legislações de resíduos sólidos, meio ambiente e municipal. 
 

Cabe aqui fazer um rápido levantamento das leis, normas, 

instruções normativas em níveis federal, estadual e municipal, referentes 

à área de resíduos sólidos urbanos e afins. 

 

 Com relação ao âmbito federal pode-se citar: 

 

 A Constituição Federal, promulgada em 1988, estabelece em seu artigo 

23, inciso VI, que “compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer das suas formas”. No artigo 24, estabelece a competência da 

União, dos Estados e do Distrito Federal em legislar concorrentemente 

sobre “(...) proteção do meio ambiente e controle da poluição” (inciso 

VI) e, no artigo 30, incisos I e II, estabelece que cabe ainda ao poder 

público municipal “legislar sobre os assuntos de interesse local e 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. 

 

 A Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Meio Ambiente, institui a sistemática de Avaliação 

de Impacto Ambiental para atividades modificadoras ou 

potencialmente modificadoras da qualidade ambiental, com a criação 

da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). A AIA é formada por um 

conjunto de procedimentos que visam assegurar que se realize exame 

sistemático dos potenciais impactos ambientais de uma atividade e de 

suas alternativas. Também no âmbito da Lei no 6.938/81 ficam instituídas 

as licenças a serem obtidas ao longo da existência das atividades 

modificadoras ou potencialmente modificadoras da qualidade 

ambiental (IPT/Sempre, 2000). 
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 A Lei de Crimes Ambientais (Brasil, n° 9605 de fevereiro de 1998) dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Em seu 

artigo 54, parágrafo 2o, inciso V, penaliza o lançamento de resíduos 

sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos. No parágrafo 3o do mesmo 

artigo, a lei penaliza quem deixar de adotar, quando assim o exigir a 

autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de 

dano ambiental grave ou irreparável. 

 

 A Lei Federal no 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada 

e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluída os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis.  

 

Outras legislações federais de interesse são: 

 

 Resolução Conama n° 005, de 31 de março de 1993 – Dispõe sobre o 

tratamento de resíduos gerados em estabelecimentos de saúde, portos 

e aeroportos e terminais ferroviários e rodoviários. 

 

 Lei ordinária 787, de 1997 – Dispõe sobre o Programa de Prevenção de 

Contaminação por Resíduos Tóxicos, a ser promovido por empresas 

fabricantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de 

sódio e luz mista e dá outras providências. 

 

 Resolução Conama n° 237, de 19 de dezembro de 1997 – Estabelece 

norma geral sobre licenciamento ambiental, competências, listas de 

atividades sujeitas a licenciamento, etc. 
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 Resolução Conama n° 257, de 30 de junho de 1999 – Define critérios de 

gerenciamento para destinação final ambientalmente adequada de 

pilhas e baterias. 

 

 Resolução Conama n° 404, de 11 de novembro de 2008 - Estabelece 

critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário 

de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

 

Da normalização técnica da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) são citadas somente algumas mais específicas ao tema 

tratado: 

 

 NBR 7039, de 1987 – Pilhas e acumuladores elétricos – Terminologia. 

 

 NBR 7500, de 1994 – Símbolos de riscos e manuseio para o transporte e 

armazenamento de materiais. 

 

 NBR 7501, de 1989 – Transporte de produtos perigosos – Terminologia. 

 

 NBR 9190, de 1993 – Sacos plásticos – Classificação. 

 

 NBR 9191, de 1993 – Sacos plásticos – Especificação. 

 

 NBR 9800, de 1987 – Critérios para lançamento de efluentes líquidos 

industriais no sistema coletor público de esgoto sanitário – 

Procedimento. 

 

 NBR 10004, de 2004 – Resíduos sólidos – Classificação, visando a 
aperfeiçoá-la e, desta forma, fornecer subsídios para o gerenciamento 
de resíduos sólidos. 
 

 NBR 10005, de 2004 – Lixiviação de resíduos, Procedimento para 
obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. 
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 NBR 10006, de 2004 – Solubilização de resíduos, Procedimento para 
obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. 
 

 NBR 10007, de 2004 – Amostragem de resíduos. 

 

 NBR 11174, de 1990 – Armazenamento de resíduos classe II-A, não 

inertes, e classe II-B, inertes – Procedimentos. 

 

 NBR 12245, de 1992 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimentos. 

 

 NBR 12807, de 1993 – Resíduos de serviço de saúde – Terminologia. 

 

 NBR 12808, de 1993 – Resíduos de serviço de saúde – Classificação. 

 

 NBR 12809, de 1993 – Manuseio de resíduos de serviço de saúde – 

Procedimento. 

 

 NBR 13055, de 1993 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 

Determinação da capacidade volumétrica. 

 

 NBR 13221, de 1994 – Transporte de resíduos – Procedimento. 

 

 NBR 13463, de 1995 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação. 

 

 NBR 8419, de 1992 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de 

resíduos sólidos urbanos. 

 

 NBR 13896, de 1997 – Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para 

projeto, implantação e operação. 
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Com relação à legislação estadual temos: 

 

 A Lei Estadual Nº 14.248, de 29/07/2002, que Dispõe sobre a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras providências. 

 A Instrução Normativa IN 05/2011, que dispõe sobre o Licenciamento 

Ambiental dos projetos de disposição final dos resíduos sólidos urbanos 

na modalidade Aterro Sanitário Simplificado, nos municípios do Estado 

de Goiás. 

 

 A Instrução Normativa IN 07/2011, que dispõe sobre gerenciamento e 

disposição final dos resíduos sólidos gerados em unidades de produção 

industrial, de bens e serviços, assim como os provenientes de atividades 

minero industriais e aquelas definidas na Lei Federal nº 12.305/2010, no 

Estado de Goiás. 

 

 Resolução 69/07 CEMAM, que dispõe sobre descentralização do 

licenciamento ambiental pneus inservíveis. 

 

    Com relação à legislação municipal Temos: 

 

 Lei n° 0229 de 2009- plano plurianual para o exercício de 2010/2013. 

 

 Lei orgânica do município de Turvelândia. 
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1.1. Histórico 
 

Os primeiros habitantes do município de Turvelândia vieram no 

início do século XX, por volta de 1904, quando ainda escravos. O 

povoado começou a se formar no início de 1960, e seu nome teve a 

influência do Rio Turvo existente nas proximidades. A área de formação 

do povoado foi adquirida pela Prefeitura Municipal de Paraúna, nos 

anos de 1962 a 1967, através de Escritura Pública de compra e venda 

feita a Antônio Leão da Silva e Jerônimo Pimenta Neves. 

O distrito foi criado com a denominação de Turvelândia, pela Lei 

Estadual nº 7473, de 02 de dezembro de 1971, subordinado ao 

município de Paraúna. 

Pela Lei Estadual nº 8386, de 14 de maio de 1975, o distrito de 

Turvelândia deixa de pertencer ao município de Paraúna para ser 

anexado ao município de Acreúna. 

Elevado à categoria de município com a denominação de 

Turvelândia, pela Lei Estadual nº 10.429, de 08 de janeiro de 1988, 

desmembrando de Acreúna. 

Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído 

do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial data de 

2007. 
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1.2. Caracterização do município  
                         

 

 
Figura 1 – Localização de Turvelândia 

 

O município de Turvelândia está situado no estado de Goiás, 

mais precisamente na microrregião Vale do Rio dos Bois onde se 

encontra a 271 km da capital, fazendo divisa com os municípios de 

Porteirão/GO, Acreúna/GO, Maurilândia/GO e Santa Helena de 

Goiás/GO. Turvelândia possui uma área total de 934 km² (IBGE/2010) 

com 4.399 habitantes, tendo uma densidade demográfica de 4,71 

habitantes/km² (IBGE/2010). Possui vegetação característica do Bioma 

Cerrado (IBGE). 
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1.3. Território e População 
 

Segundo os dados do IBGE do último censo, o município de 

Turvelândia no ano de 2010 atingiu a marca de 4.399 habitantes, 

número maior do que o dobro de habitantes marcado pelo primeiro 

censo no município em 1991 em que a população total era de 2.437 

habitantes. A tabela abaixo expressa a evolução da população e da 

densidade demográfica do município de Turvelândia a partir do ano de 

1991. 

 

Tabela 1 – Comparativa da evolução demográfica. 

EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 

Ano 1991 2000 2010 

População 2.437 3.524 4.399 

Densidade Demográfica (Hab./km²) 2,61 3,77 4,71 

 

Nota se através da tabela acima que o município seguiu uma 

linha de crescimento ao longo dos anos, houve um crescimento 

populacional de 44,60% entre os anos de 1991 e 2000 e de 24,83 % entre 

os anos de 2000 e 2010. 

Dos 4.399 habitantes do município de Turvelândia 3.138 

pertencem à zona urbana e 1261 habitantes pertencem à zona rural 

dessa forma atingindo uma taxa de urbanização de 71,33%. 
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Gráfico 1 – Comparativo da População Urbana e Rural 
 
 

A taxa de urbanização do município de Turvelândia esta entre a 

média dos municípios próximos. 

 

 

Gráfico 2 – Taxa de urbanização 

 

A análise de pirâmide etária é de extrema importância para 

elaboração do PMGIRS, a partir delas que se permitirá orientar políticas 

públicas e propor metas, por exemplo, de educação ambiental, segue 

71,33 

28,67 

População Urbana População Rural

Comparativo Populacional (%) 

71,33 

87,51 87,26 
96,52 95,46 

Turvelândia Porteirão Acreúna Maurilândia Santa Helena

de Goiás

Taxa de Urbanização (%) 
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abaixo a pirâmide etária do município de Turvelândia referente ao ano 

de 2000: 

Pirâmide Etária – Turvelândia/GO (2000) 

 

Gráfico 3 – Pirâmide Etária (2000). 

 
 

Segue abaixo a pirâmide etária do município de Turvelândia 

referente ao ano de 2010: 

Pirâmide Etária – Turvelândia/GO (2010) 

 

Gráfico 4 – Pirâmide Etária (2010) 
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Comparando as pirâmides de 2000 e 2010 percebe-se que o 

índice de natalidade diminuiu com o passar dos anos reduzindo assim a 

base da pirâmide, e o índice da população idosa aumentou em 0,1% 

podendo ser atribuída a cidade uma valorização na qualidade de vida. 

 

1.4. Aspectos Educacionais  
 

 De acordo com o Censo 2010, Turvelândia tem 1046 alunos 

matriculados em toda rede de ensino. Desde 1046 alunos, 333 estão 

matriculados na rede municipal de ensino, 713 estão matriculados na 

rede estadual e não constam escolas particulares no município.  

Considerado que o município de Turvelândia tem 333 alunos 

matriculados na rede municipal de ensino segundo o Censo 2010 e 

considerando também que a educação ambiental e de extrema 

importância para a conscientização do individuo que vivem em 

sociedade, é função do município juntamente com a Secretaria 

Municipal de Educação promover a capacitação de seus docentes 

com o intuito de levar conhecimentos sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) para dentro da sala de aula, mesmo que de 

forma informal e extracurricular. 

Segundo o Ministério da Educação (MEC) em 2011, Turvelândia 

têm quatro instituições de ensino para atender os 1046 alunos 

matriculados nas escolas municipais, estaduais e particulares. 
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Gráfico 5 – Comparativos de matriculas estaduais e municipais  

 

Tabela 2 – Números de estabelecimentos de Ensino do município. 

MUNICÍPIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Turvelândia 7 6 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 

Total: 1 7 6 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 

 

Definição(s): 
Apresenta o número total de estabelecimentos de ensino. A soma de 

estabelecimentos de ensino pré-escolar, fundamental e médio. 

Fonte(s): 
Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - MEC/INEP 

 

De acordo com Ministério da Educação (MEC) o IDEB (índice de 

desenvolvimento da Educação Básica) é um índice que mede o 

desempenho da educação dos municípios, estados e do país fixando 

metas a serem atingidos a cada dois anos. A avaliação do IDEB é feita 

com a combinação do rendimento escolar juntamente com as notas 

do exame Prova Brasil, aplicado a crianças da 4° e 8° séries, podendo 

variar de 0 a 10. 

O município de Turvelândia está na 3.548.ª posição entre os 5.565 

do Brasil, quando avaliados os alunos da 4.ª série , e na 2.116.ª, no caso 

dos alunos da 8.ª série. O IDEB nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos 

32% 

68% 

Alunos Matriculados 

Ensino municipal Ensino Estadual
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iniciais do ensino fundamental em escolas públicas e de 3,9 para os 

anos finais. 

 

Gráfico 6 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - 2009/2011 

 

 

 

O município de Turvelândia adotou como medida para o Plano 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ações através de 

atividades pedagógicas de conscientização, sendo elas oficinas, 

palestras, cursos, entre outros, tendo sempre foco no processo de 

conscientização de seus alunos quanto à importância de se preservar o 

meio ambiente e de se reaproveitar e destinar adequadamente os 

resíduos sólidos gerados pelos moradores do município. Sendo assim, 

entende-se que conscientização dos alunos do município é um dos 

melhores meios (não o único) de se atingir o todo da população, pois, 

quando os alunos se mobilizam e se conscientizam sobre a importância 

de preservar o meio ambiente e da importância de se viver em um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, as formas como isto 
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chegam às famílias torna-se de fato uma consequência na formação 

dos alunos.  

Uma das formas de mobilização social, conforme orientado pela Lei 

12.305/2010, é a conscientização dos alunos das redes públicas de 

ensino do município quanto à importância de se reaproveitar os 

resíduos sólidos gerados pela população e que estes, se bem orientados 

quanto ao seu descarte e destino final, podem vir até a gerar renda ao 

município ou ainda para famílias que vivam da atividade de reciclagem 

de descartáveis, com isto, este Plano fica compatível com o Art. 3º 

parágrafo VI e o Art. 6º parágrafos VII, VIII, IX e X da Lei 12.305/2010. 

 

1.5- Aspectos Econômicos 
 

 Com base nos dados da SEPIN – Superintendência, de Estatística 

Pesquisa e Informação, levando em conta os aspectos econômicos e 

financeiros do município de Turvelândia – Goiás, foram obtidos os 

seguintes dados: 

 

Tabela 3 – Despesas municipais  

Despesas Municipais 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total (R$ mil) 23720 4663 4920 4920 6451 6797 8154 9281 9914 13206 13933 12259 17370 

Despesas 
Correntes Totais 

(R$ mil) 
3207 4118 4171 4171 5941 6132 7604 8761 9107 11766 13233 11304 14465 

Despesas de 
Capital Total (R$ 

mil) 
20513 545 749 749 511 665 550 521 808 1440 700 955 2905 
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Tabela 4 – ICMS, Turvelândia. 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Arrecadação 
do ICMS (R$ 

mil) 

2.716 4.243 4.596 2.129 1.690 1.594 1.293 1.611 816 3.707 8.908 12.883 16.109 

Arrecadação 
do ICMS - 
Comércio 

atacadista e 
distribuidor (R$ 

mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. -  -  -  

Arrecadação 
do ICMS - 
Comércio 

varejista (R$ 
mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  42 91 128 120 

Arrecadação 
do ICMS - 
Extrator 

mineral ou 
fóssil      (R$ 

mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -  -  -  -  

Arrecadação 
do ICMS - 

Indústria (R$ 
mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... 2 ... ... 

Arrecadação 
do ICMS - 

Prestação de 
serviço           
(R$ mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -  -  -  -  

Arrecadação 
do ICMS - 
Produção 

agropecuária 
(R$ mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  394 484 1118 483 

Arrecadação 
do ICMS - 

Combustível 
(R$ mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3035  8251 11342 15421 

Arrecadação 
do ICMS - 

Comunicação 
(R$ mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -  -  -  -  

Arrecadação 
do ICMS - 
Energia 

Elétrica (R$ 
mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  -  -  -  -  

Arrecadação 
do ICMS - 

Outros (R$ mil) 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  236 79 223 86 

Distribuição 
do ICMS - 

Repasse (R$ 
mil) 

-  -  -        5478 6359 4381   
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Gráfico 7 – Comparativo econômico de Turvelândia 

 

1.6- Aspectos de Saúde 
 

Os dados sobre saúde de um município são de extrema 

importância para que seja avaliada a qualidade de vida oferecida a 

população, analisando os pontos positivos e negativos e tomando 

decisões para melhorar os pontos negativos. Essas informações são 

divulgadas em banco de dados para que possa ser consultada e 

interpretada de acordo com a necessidade do município.  

Para fazer uma descrição sobre a saúde dos moradores do 

município de Turvelândia está sendo usados os dados do banco de 

dados do DATASUS do Ministério da Saúde e os dados do CENSO IBGE 

de forma a dar uma maior representatividade á saúde da população.  

31% 
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0% 
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O PMGIRS tem objetivo de mostrar o número de estabelecimentos 

de saúde presente no município à quantidade de resíduos gerados por 

esses estabelecimentos.  

Segundo o DATASUS (2009) o município não tem unidades de 

saúde particular todas são somente mantidas pelo SUS (sistema único 

de saúde), os dados se encontram na tabela abaixo: 

 

Tabela 5 – Dados da saúde, números de estabelecimentos.  

Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo de atendimento 
prestado 
Dez/2009 

Serviço prestado SUS Particular 
Plano de Saúde 

Público Privado 
Internação 1 - - - 

Ambulatorial 2 - - - 
Urgência 1 - - - 

Diagnose e terapia 2 - - - 
Vig. epidemiológica e 

sanitária 
- 

   
Farmácia ou cooperativa - - - - 

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 
 

 

 

Tabela 6 – Dados da saúde, Leitos de internação. 

Leitos de internação por 1.000 habitantes 
Dez/2009 

Leitos existentes por 1.000 
habitantes: 

3,4 

Leitos SUS por 1.000 habitantes 
 

3,4 
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 

Nota: Não inclui leitos 
complementares  

 

 

1.7- Caracterização do Saneamento Básico no Município 
 

O saneamento básico está diretamente ligado à qualidade de 

vida, preservação da natureza e na prevenção de doenças. Através do 
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saneamento básico é possível garantir uma vida mais saudável, 

diminuindo a contaminação e a proliferação de doenças e 

consequentemente há a preservação do meio ambiente. Um ponto 

relevante do saneamento é que quando existe um tratamento de água 

e esgoto correto em uma determinada região, o índice de 

contaminação e de proliferação de doenças relacionadas à falta 

desse serviço é menor o que interfere diretamente nos gastos públicos 

com a saúde. 

O município de Turvelândia ainda necessita de um sistema de 

saneamento básico mais eficiente principalmente relacionado a rede 

pública de esgoto e tratamento correto deste efluente. 

As tabelas e gráficos abaixo expressam a evolução do município 

de Turvelândia referente ao saneamento básico nos aspectos: 

Abastecimento de água, instalação sanitária e destinação de resíduos 

entre os anos de 1991 e 2000. É possível observar uma evolução positiva 

do município no aspecto, abastecimento de água, onde nota se que 

uma parte maior da população tem sido atendida pela rede geral de 

abastecimento, ou seja, uma parte maior da população tem sido 

beneficiada com a água tratada. 

 

Tabela 7 – Tipo de abastecimento de água 

Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água 

Abastecimento Água 1991 2000 
Rede geral 49,4 65,2 

Poço ou nascente (na propriedade) 50,3 31,0 
Outra forma 0,3 3,8 

   Fonte: IBGE/Censos Demográficos 
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Gráfico 8 – Abastecimento de água 

 

 

Tabela 8 – Tipo de instalação sanitária 

Proporção de Moradores por tipo de Instalação 
Sanitária 

Instalação Sanitária 1991 2000 
Rede geral de esgoto ou pluvial - 0,1 

Fossa séptica 14,5 16,8 
Fossa rudimendar 49,4 75,1 

Vala 4,3 0,4 
Rio, lago ou mar - 0,5 

Outro escoadouro - 0,6 
Não sabe o tipo de escoadouro - - 

Não tem instalação sanitária 31,8 6,4 
Fonte: IBGE/Censos Demográficos 

 

 

Gráfico 9 – Tipo de instalação sanitária  

 

Tabela 9 – Tipo de Destino de Lixo 

Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo 

Coleta de lixo 1991 2000 
Coletado 27,1 64,4 

Queimado (na propriedade) 40,0 28,4 
Enterrado (na propriedade) 3,0 1,4 

Jogado 29,9 5,5 
Outro destino - 0,4 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 
 

  

0 20 40 60 80 100
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Gráfico 10 - Tipo de Destino de Lixo 

 

1.8- Situação geral dos municípios da região 
  

Para fins de comparação foram analisados os aspectos: 

Abastecimento de água, instalação sanitária e destinação do lixo nos 

municípios mais próximos ou vizinhos limítrofes de Turvelândia. Foram 

listados os seguintes municípios: Porteirão, Acreúna, Maurilândia e Santa 

Helena de Goiás. 

 

Tabela 10 – Comparativo de abastecimento de água entre os municípios 

Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água 

Abastecimento de Água 
Porteirão Acreúna Maurilândia 

Santa Helena 
de Goiás 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Rede geral - 64,3 43,9 62,0 80,3 84,1 60,7 73,5 

Poço ou nascente (na 
propriedade) 

- 35,7 55,2 37,8 17,5 15,1 37,9 26,0 

Outra forma - - 0,9 0,2 2,3 0,7 1,4 0,5 
Fonte: IBGE/Censos Demográficos Comparativos 
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Gráfico 11 – Comparativo de abastecimento de água entre os municípios 

 

Tabela 11 – Comparativo de instalações sanitárias entre os municípios.  

Proporção de Moradores por Tipo de Instalação Sanitária 

Instalação Sanitária 
Porteirão Acreúna Maurilândia 

Santa Helena 
de Goiás 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
Rede geral de esgoto ou pluvial - 1,1 - 0,7 - 1,0 20,3 19,3 
Fossa séptica - 33,1 - 9,0 0,2 0,4 0,1 2,4 
Fossa rudimentar - 62,5 88,6 79,2 82,0 93,1 73,6 68,7 
Vala - 0,5 3,7 2,4 0,2 0,1 0,2 1,9 
Rio, lago ou mar - 0 - 0,1 - 0,4 - 0,2 
Outro escoadouro - 0,9 0 3,0 0,2 1,7 1,2 3,0 
Não sabe o tipo de escoadouro - 0 - - - - - - 
Não tem instalação sanitária - 1,9 7,7 5,7 17,4 3,2 4,7 4,6 

Fonte: IBGE/Censos Demográficos Comparativos 
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Gráfico 12 – Comparativo de instalações sanitárias entre os municípios.  

 

 

 

 

Tabela 12 – Comparativo de destinação de lixo entre municípios 

Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo 

Destino de lixo 
Porteirão Acreúna Maurilândia 

Santa Helena de 
Goiás 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Coletado - 84,2 50,4 88,5 58,5 90,2 53,4 87,2 

Queimado (na propriedade) - 10,5 24,0 9,8 22,0 8,6 21,6 9,3 

Enterrado (na propriedade) - 4,4 0,2 0,6 0,3 0,2 1,0 0,6 

Jogado - 0,4 23,8 0,6 17,2 0,6 22,1 2,4 

Outro destino - 0,4 1,9 0,5 2,0 0,3 1,9 0,5 
Fonte: IBGE/Censos Demográficos Comparativos 
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Gráfico 13 – Comparativo de destinação de lixo entre municípios 

 

1.9- Estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial 
 

O serviço de limpeza urbana do município de Turvelândia conta 

com uma equipe de 27 (vinte e sete) pessoas, sendo, 22 (vinte e dois) 

garis, 01 (um) Chefe encarregado, 02 (dois) Coletores de lixo e 02 (dois) 

coletores de terra. A equipe conta com 02 (dois) caminhões, 02 (dois) 

tratores, 01 (um) retro escavadeira e 01(um) saveiro que auxiliam no 

desenvolvimento das obrigações. 

 

Tabela 13 – Estrutura operacional  
Veículos da prefeitura a serviço da limpeza urbana 

Quantidade Tipo Modelo Placa 

1 Caminhão Volks - 

1 Caminhão Volks - 

1 Trator Valmet -‘ - 

1  Trator Valmet - - 

1 Retro escavadeira - - 
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Tabela 14 – Estrutura operacional 

Estrutura Operacional, Fiscalizatória e Gerencial 

Cargo/Função Quantidade 

Chefe encarregado 1 
Coletores de lixo 2 
Coletores de terra 1 
Gari 22 

 

 

1.10- Iniciativas e capacidade de educação ambiental 
 

Para auxiliar a elaboração de ações de educação ambiental 

indica se como referência a Lei 9.795 que define educação ambiental 

Conforme o art.1º: 

“Entendem-se por educação ambiental os processos por 
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” 

 

Segundo a lei 9.795 existem duas maneiras de educação 

ambiental, a forma e a informal.  

Educação ambiental formal, conforme o art. 09º: 

 

“Entende por educação ambiental na educação escolar 

aquela que é desenvolvida no âmbito dos currículos das 

instituições de ensino público e privada, englobando: 

 

I - educação básica: educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio;  

II - educação superior;  
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III - educação especial;  

IV - educação profissional. 
 

 
 

Educação ambiental não formal conforme o art. 13º: 

 

“Entendem se por educação ambiental não formal as ações e 
práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade 

sobre as questões ambientais e à sua organização e 
participação na defesa da qualidade do meio ambiente.” 

 

O município deve se basear nas possibilidades de desenvolver a 

educação ambiental em todos os setores da sociedade seja ela de 

educação formal ou não formal. 
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Capitulo 2– Caracterização dos resíduos.  
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2.1-Geração dos Resíduos 
 

Através da análise da geração de resíduos é possível 

dimensionar a prestação de serviço de acordo com a demanda local, 

sempre objetivando aperfeiçoar o serviço reduzindo os custos. 

A maneira mais correta de se calcular a geração de resíduos de 

um município é por meio da geração per capita, onde se calcula a 

geração diária de resíduos através do peso total dos resíduos gerados 

dividido pela população local, assim, é obtido o valor referente à 

geração por habitante no período de um dia. 

No município de Turvelândia a coleta é dividida entre: Resíduos 

domésticos, resíduos de construção e resíduos de poda e varrição. Com 

auxilio de uma balança de alta capacidade foi possível pesar o veículo 

coletor antes de depois da coleta de cada um dos resíduos descritos 

acima, os resultados obtidos foram: 

 

Tabela 14 – Peso do veiculo e resíduos 

Turvelândia 
Resíduo de 

Construção Civil 
(Kg) 

Resíduo de 
Varrição e 
Poda (Kg) 

Resíduo 
Domestico 

(Kg) 

Peso veiculo coletor vazio 5.540 5.540 9.340 

Peso veiculo coletor cheio 9.670 5.860 11.640 

Peso do resíduo (kg) 4.130 320 2.300 
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2.1.1-Metodologia de quarteamento 
 

A metodologia foi aplicada da seguinte forma: os técnicos da 

Innove Consultoria Ambiental solicitaram ao responsável pela coleta 

urbana do município que fosse estendida uma lona de plástico, em um 

local separado no aterro, onde seria depositado todo o lixo coletado 

de todos os bairros do município, sem que houvesse repetição de 

nenhum bairro. Desta forma, o resultado seria um montante que 

representaria todo o lixo gerado pelo município no período de um dia. 

Separado o montante e devidamente disposto como o 

solicitado, foi dado inicio ao quarteamento. Foram recolhidas do 

montante 04 (quatro) amostras coletadas em latões de 200L (duzentos 

litros), estas foram pesadas e despejadas juntas em um local separado, 

todos os resíduos que estavam dentro de sacos, sacolas e caixas 

fechadas foram abertos e despejados soltos para que fossem 

misturados e homogeneizados.  

Em seguida, foi realizado então o primeiro quarteamento, ou 

seja, os resíduos foram organizados em forma de círculo e divido em 04 

(quatro) partes, das quatro partes foram selecionadas 02 (duas) partes 

de lados opostos que foram novamente misturadas a fim de se formar 

outro círculo e assim ser divida novamente em 04 (quatro) partes de 

onde foi retirado 01 (uma) parte, esse “quarto” retirado foi utilizado para 

análise, assim caracterizando e quantificando o resíduo do município de 

Turvelândia. 
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Figura 2 – Equipe técnica Innove aplicando metologia do quarteamento.  

 

2.1.2-Resultados 

 

Segue a tabela com o peso de cada amostra coletada durante 

o processo de quarteamento, já com os pesos dos latões subtraídos: 

 

Tabela 15 – Quantidade amostras coletadas 

Resultado quarteamento Peso da amostra em Kg 

Amostra 1 27 

Amostra 2 28 

Amostra 3 32 

Amostra 4 28 

Total 115 

 

Através da análise da geração de resíduos é possível 

dimensionar a prestação de serviço de acordo com a demanda local, 

sempre objetivando aperfeiçoar o serviço reduzindo os custos. 

A maneira mais correta de se calcular a geração de resíduos de 

um município é por meio da geração per capita, onde se calcula a 



42 

 

geração diária de resíduos através do peso total dos resíduos gerados 

dividido pela população local, assim, é obtido o valor referente à 

geração por habitante no período de um dia. 

 

2.1.3-Composição gravimétrica 
 

Tabela 16 – Porcentagem dos resíduos encontrados  

Componente Peso (Kg) 
Porcentagem 

equivalente (%) 

Plástico 0,86 25,3 

Papelão e papel 0,64 18,8 

Varrição e poda 1,34 39,4 

Orgânico 0,56 16,5 

Total 3,4 100 

 

 

 

Gráfico 14 – Porcentagem dos resíduos encontrados 
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2.1.4 Geração Per Capita 
 

Com a pesagem do veículo coletor antes e depois da coleta, foi 

possível separar o valor que representasse o peso dos resíduos sólidos 

coletados no município de Turvelândia em um dia de coleta normal, 

passando por todos os bairros.  

O cálculo para geração per capita é feito da seguinte forma: 

divide se o peso total dos resíduos coletados (kg) pela população 

atendida (Hab.) pela coleta, assim é obtido o valor exato de peso por 

habitante.  

Separadamente foi aplicada a fórmula nos diferentes tipos de 

resíduos, os resultados foram: 

 

Resíduos domiciliares: 

Geração Per Capita = 
2300 

= 0,732 Kg/Hab./Dia. 
3138 

 

 Resíduos de Construção Civil: 

Geração Per Capita = 
4130 

= 1,316  Kg/Hab./Dia. 
3138 

 

Resíduos de poda e varrição: 

Geração Per Capita = 
320 

= 0,101 Kg/Hab./Dia. 
3138 
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Os dados acima expressam a geração per capita de cada tipo 

de resíduo. 

Para estimar a quantidade total de resíduos que são gerados 

atualmente no município basta somar o peso de cada tipo de resíduo, 

desta forma se obteve 6.750 quilos de resíduos incluindo resíduo de 

construção, resíduos domiciliares e resíduos de poda e varrição.  

 

2.2- Caracterização dos Resíduos de Turvelândia 
 

Segundo a NBR 10.004 da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – Resíduos sólidos são definidos como: 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, 

bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 

técnica e economicamente inviável em face à melhor 

tecnologia disponível. 

Os resíduos sólidos podem ainda ser classificados quanto a sua 

origem e periculosidade, da seguinte forma: 

2.2.1 Quanto à sua origem 

 Resíduos domésticos: São todos os resíduos resultantes das 

atividades domesticas residenciais. 
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 Resíduos de Limpeza Urbana: São resíduos de origem pública 

encontrados em localidades comuns como: avenidas e ruas. 

Normalmente são resultantes da natureza como folhas, galhos e 

areia. Também fazem parte aqueles resíduos indevidamente 

dispostos com entulhos, papeis e garrafas, por exemplo. 

 

 Resíduos sólidos urbanos: São resultados dos resíduos domésticos 

e de limpeza urbana.  

 

 Resíduos Industriais: São resíduos fruto da atividade industrial seja 

no processo produtivo ou de instalação de uma indústria. 

 

 Resíduos de serviço de saúde: São todos os resíduos gerados em 

estabelecimentos de saúde. 

 

 Resíduos da construção civil: Os resíduos de construção são todos 

aqueles gerados durante uma construção, são normalmente 

entulhos e restos de materiais.  

 

 Resíduos de serviços de transportes: São os resultantes de 

atividades em aeroportos, rodoviárias e locais utilizados para 

transporte de pessoas ou cargas. 

 

 Resíduos de mineração: São gerados durante as atividades de 

pesquisa ou extração de minérios. 
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2.2.2-Quanto à periculosidade 

 

 Classe I (perigosos): Apresenta risco a saúde pública pode ter 

uma ou mais das seguintes propriedades: Inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade. 

 

 Classe II (Não inertes): Podem possuir propriedades como: 

combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade. Não se 

enquadra na Classe I ou III. 

 

 Classe III (Inertes): Não oferecem risco a saúde pública ou ao 

meio ambiente. Não tem nenhum dos seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões de 

portabilidade de águas. 

                                 

 
A caracterização dos resíduos sólidos no município de 

Turvelândia foi realizada em duas etapas, essas etapas foram realizadas 

paralelamente durante a visita da equipe técnica da I9. A primeira 

etapa foi à aplicação de questionário social pela equipe técnica com 

auxilio de colaboradores da prefeitura municipal, a segunda etapa foi à 

aplicação da metodologia denominada quarteamento, onde os 

resíduos são analisados de forma manual a fim de se obter um resultado 

que se aproxime ao máximo possível da realidade local. 

O resultado das etapas acima descritas serão então analisados 

e confrontados um ao outro para que se verifique a veracidade das 

informações colhidas por meio de questionário e comparadas ao que 

se foi encontrado no local de disposição final dos resíduos sólidos. 
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2.3-Projeção populacional  
 

 

Para se avaliar o crescimento populacional e a projeção de 

resíduos gerados em um universo amostral de 20 anos, adotou-se a 

mensuração do crescimento através do método aritmético. A projeção, 

baseada nas coletas realizadas pelo Instituto Mauro Borges. Através das 

unidades amostrais se estimou a população na cidade para os anos de 

2020 e 2030, no qual se observa um decréscimo populacional, ou seja, 

teoricamente a cidade contaria também com um decréscimo na 

produção de resíduos sólidos. No entanto para efeito metodológico 

adotou-se um padrão de crescimento médio de 0,5%, essa ação foi de 

fundamental necessidade tendo em vista que no universo amostral de 

20 anos podem ocorrer mudanças consideráveis no fluxo migratório e 

imigratório sobre os domínios do município ampliados pela melhoria na 

qualidade de vida dos munícipes ou aumento na demanda de postos 

de trabalho.  

Dessa forma, ao analisarmos a projeção de crescimento 

observamos que na existência do crescimento populacional dentro da 

média nacional, tem-se um crescimento na ordem de 4243 habitantes 

que produzirão cerca 4,25 m³/dia, portanto cabe-se que o 

planejamento a cerca dos resíduos sólidos levem em conta a demanda 

populacional futura. 

 A tabela abaixo contém os dados para prever a geração dos 

resíduos do município onde os significados de cada sigla são: PA = 

(população atual), i= (taxa de crescimento populacional), q= 

(produção per capita), C= (coleta), RC= (resíduos da construção civil) e 

g= (peso especifico do lixo). 
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Tabela 17 – Previsão de geração de resíduos 
Previsão da Geração de Resíduos.  

 Dados 

Pop. Atual Pa 4399 Hab. 

Tx. Cresc. Pop. i 1,86 % 

Produção Per q 0,7 Kg/hab/dia  

Atend. Coleta C 90 % 

Resíduos de CC RC 0 t/dia 

Peso Espec. Lixo g 0 t/m³ 

 

 

Tabela 18 – Projeção do Incremento Populacional -20 anos- Turvelândia. 

Ano 
População 

Geração de 
Resíduos 

Domiciliares 

Quantidade de 
Resíduos 

Coletados 

(hab) (t/d) (t/d) 
2013 4564 3,3 3,0 

2014 4649 3,4 3,1 

2015 4736 3,5 3,1 

2016 4824 3,5 3,2 

2017 4913 3,6 3,2 

2018 5005 3,7 3,3 

2019 5098 3,7 3,4 

2020 5193 3,8 3,4 

2021 5289 3,9 3,5 

2022 5388 3,9 3,5 

2023 5488 4,0 3,6 

2024 5590 4,1 3,7 

2025 5694 4,2 3,8 

2026 5800 4,2 3,8 

2027 5908 4,3 3,9 

2028 6018 4,4 4,0 

2029 6129 4,5 4,0 

2030 6243 4,6 4,1 

2031 6360 4,7 4,2 

2032 6478 4,7 4,3 

2033 6598 4,8 4,3 
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1.1. Coleta e transporte de resíduos Públicos 
 

 
A zona urbana de Turvelândia possui 07 (sete) bairros, todos eles 

são atendidos pelo serviço público de limpeza urbana que é a 

responsável pela coleta realizada de bairro em bairro, essa coleta 

acontece diariamente e por todos os bairros. A coleta é realizada por 

meio dos 02(dois) caminhões Volks e os resíduos coletados são 

encaminhados para o aterro da cidade. 

 

Tabela 19 – Rotina do serviço de coleta 

Rotina do serviço de coleta de lixo urbano 

Setor/Bairro 
Segunda-

Feira 
Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado Domingo 

Jardim Primavera X X X X X X X 

Jerônimo Pimenta 
Neves 

X X X X X X X 

Dona Constância X X X X X X X 

Centro X X X X X X X 

Geraldo Sírio X X X X X X X 

Juquinha Mendonça X X X X X X X 

Paulo Ozório de Paula X X X X X X X 

 
 

 

O serviço de varrição é feito todos os dias em paralelo com as 

coletas, já o serviço de poda e capina são feitos de acordo com a 

necessidade. Existem no município em determinadas épocas do ano ou 

em algumas campanhas como, por exemplo, contra a dengue em que 

é feito um mutirão com mobilização social para auxiliar no trabalho dos 

agentes da prefeitura.  
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                              Figura 3 – Caminhão da prefeitura realizando a coleta 

 

1.2. Destinação, tratamento e disposição final. 

 

Como já mencionado anteriormente, todos os resíduos 

coletados pelo serviço público de limpeza do município de Tuverlândia-

Go são dispostos no aterro sanitário da cidade e o mesmo não detêm 

de formas de controle de acesso populacional as áreas de seu domínio, 

como evidenciado nas atividades em campo encontrou-se o uso 

incorreto da área do aterro por alguns moradores e fazendeiros da 

região que despejam seus resíduos e rejeitos de qualquer maneira no 

aterro. 

 

Tabela 20 – Unidade de processamento   

Tipo de unidade de processamento Turvelandia 

Lixão - 

Aterro controlado - 

Aterro sanitário simplificado x 

Unidade de transbordo - 

Unidade de triagem (galpão ou usina) - 

Unidade de manejo de galhadas e podas - 
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Tipo de unidade de processamento Turvelandia 

Unidade de tratamento por microondas ou autoclave - 

Unidade de tratamento por incineração - 

Vala especifica de resíduos de serviços de saúde - 

Aterro industrial - 

Área de transbordo e triagem de RCC e volumosos (ATT) - 

Aterro de resíduos de construção e demolição (antigo aterro de 
inertes) 

- 

Área de reciclagem RCC (antiga un. reciclagem de entulho) - 

Queima em forno de qualquer tipo - 

Bota fora de entulhos - 

Instalações de sucateiros (ferro velho) - 

Centrais de recebimento de embalagens vazias de agrotóxico - 

Unidade biodigestora (rural ou urbana) - 

Unidade de captação de pneus usados - 

Outro tipo de unidade - 

Total de unidades do município 1 

 
 

 

 
                           Figura 4 – Destinação final dos resíduos  
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1.3. Recomendações para construção de aterro sanitário 

 

Segundo a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo – Um aterro sanitário nada mais é do que um aprimoramento das 

técnicas antigas de disposição dos resíduos sólidos e que hoje tem sido 

o mais usado entre os municípios brasileiros. Existem dois tipos de aterros 

sanitários são eles: Aterro convencional e o aterro em valas. 

 

 Aterro convencional – Onde os resíduos são sobrepostos acima do 

solo formando camadas elevadas aparentando um desenho de 

escadas.  

 

 Aterro em valas – Onde os resíduos são dispostos em valas, 

compactados e tapados ao nível original do solo, assim 

modificando o mínimo possível a topografia original daquele 

terreno.  

 

O objetivo do Aterro sanitário é proteger ao máximo o meio 

ambiente evitando contaminação do solo e das águas subterrâneas 

pelo chorume que é o resultante da decomposição dos resíduos sólidos. 

Para que um aterro seja suficientemente eficaz ele deve conter: 

 

 Impermeabilização do solo na base; 

 Instalações para drenar os gases abaixo do nível do solo; 

 Sistema de coleta do chorume; 

 Sistema de drenagem da água da chuva. 

 

Considerando tais características e definições pode-se afirmar 

que os mecanismos utilizados para a destinação final dos resíduos 

gerados pela população no município de Tuverlândia – Go, utilizados no 
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presente momento tem características de “lixão”, não existindo 

separação entre os resíduos coletados (residenciais, comerciais ou 

públicos), este local não há controle acerca do acesso e controle da 

disposição dos resíduos, assim como não há existência de mecanismos 

que controlem ou impeçam a contaminação do solo pelos resíduos,  

dejetos gerados pela sua decomposição (chorume) e contato com 

organismo (animais). Sendo que somente os produtos oriundos das 

atividades do serviço de saúde são de responsabilidade de uma 

empresa terceirizada pela disposição final correta deste resíduo. 

Para tanto é necessária à adoção de mecanismos de 

enquadramento e transformação do espaço utilizado até o presente 

momento para um de destinação segura, adequada e que se 

enquadre na presente legislação, o aterro sanitário, carece de 

adequações com o intuito de torná-lo o local adequado para a 

destinação dos resíduos sólidos do município.  

 

1.4. Custos 
 

Uma das propostas do PMGIRS é que o município gerencie seus 

gastos com o intuito sempre de diminuir as despesas, aperfeiçoar e 

otimizar os serviços. No que diz respeito à limpeza urbana, o município 

de Turvelândia segundo informações da prefeitura, possui um gasto em 

torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensais que são referentes ao 

pagamento da empresa Rezende Teixeira & Henrique LTDA inscrita sobe 

o CNPJ: 10.658.568/0001-58 que é responsável por toda parte da 

limpeza do município incluindo coleta dos resíduos, manutenção das 

áreas verdes da cidade e destinação final a todos os resíduos gerados 

no município. 
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1.5.  Competências e responsabilidades 
 

No município de Turvelândia as atividades de limpeza urbana e 

coleta de resíduos sólidos são de competência da empresa Rezende 

Teixeira & Henrique LTDA, contudo existem competências e 

responsabilidades para todos os setores da sociedade. Destacando-se:  

 

 Administração municipal  

 

- Certificar-se do cumprimento da coleta de resíduos sólidos e 

limpeza urbana; 

 

- Assegurar o atendimento de coleta de resíduos sólidos e 

limpeza urbana aos cidadãos do município; 

 
- Cumprir os horários e os cronogramas de coleta de resíduos 

sólidos e limpeza urbana, previamente elaborada; 

 
- Assegurar que seja feita de forma correta a coleta, o 

tratamento e a disposição final dos resíduos. 

 

 População 

 

- Facilitar o acesso aos locais onde os resíduos são dispostos 

para a coleta; 

 

- Atentar-se sempre para horários e dias corretos de coleta; 

 

- Acondicionar corretamente os resíduos gerados pelo próprio; 
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- Realizar a separação do resíduo de acordo com a sua 

destinação: reciclagem ou aterro sanitário.  

 

 Logística Reversa 

 

- Desenvolver a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos; 

 

- Envolvimento do setor empresarial na destinação e disposição 

adequada dos resíduos sólidos; 

 

- Promover parcerias entre o setor público e os setores privados 

para o desenvolvimento da logística reversa; 

 

- Evidenciar a obrigação da população na responsabilidade do 

desenvolvimento de logística reversa quando esse sistema for 

implantado no município. 

  

1.6.  Carências e deficiências 
 

As carências e deficiências observáveis e de relevantes interesse 

do município de Turvelândia-Go, se dividem em: 

 

1- Falta de um aterro sanitário, que cumpram o seu objetivo original 

e que funcione de acordo com as normas. 

 

2- Ausência de equipamentos adequados para a coleta do serviço 

de limpeza urbana; 
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3- Ineficiência no controle de acesso aos resíduos descartados no 

aterro sanitário por moradores ou fazendeiros da região, essa falta 

de controle faz com que qualquer indivíduo possa dispor ou entrar 

em contato com qualquer tipo de resíduo; 

 

4- Inexistência de redes e centrais para tratamento de esgoto de 

forma eficiente;  

 

5- Fiscalização inexistente ou ineficaz para combater o descarte 

irregular de resíduos de construção que ocupa calçadas em 

vários locais da cidade.  

 

 
                         Figura 5 – Aterro de Turvelândia  
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Capítulo 3 – Planejamento das ações 
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3.1. Aspectos Gerais 
 

Analisando o diagnóstico da situação atual do município 

podemos planejar as ações necessárias para colocar em prática tudo 

aquilo que é importante para a implantação do PMGIRS em 

Turvelândia. 

 

3.2. Perspectivas para a gestão associada com municípios da 
região 

 

Existem maneiras de se criar associações entre municípios, visando 

o desenvolvimento socioeconômico de todos, buscando a melhoria da 

qualidade de vida e otimizando a utilização dos recursos existentes.  

Essa forma de associação pode ser feita através de um consórcio 

intermunicipal. 

Um consórcio intermunicipal pode ser elaborado para atender 

várias áreas de importância no município, sejam elas nos serviços 

públicos, serviços de saúde ou obras públicas. 

 Através de consórcios é possível melhorar a qualidade dos 

serviços prestados, diminuindo os gastos e otimizando o uso de 

equipamentos além de em certos casos como construções a 

diminuição da necessidade do número de áreas e espaços para 

construção. 

 

3.3. Definições das responsabilidades públicas e privadas 
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A definição das responsabilidades de cada gerador é 

fundamental para o planejamento das ações e o estabelecimento de 

diretrizes. Na tabela abaixo estão descritos os tipos de resíduos, o 

responsável, o gerador, o tratamento e a destinação final adequada, 

compatíveis com o que está determinado na legislação. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 

estabelece, por meio de Resolução, os procedimentos para o descarte 

ambientalmente correto quatro grupos de resíduos: pneus (Resolução 

258/1999); pilhas e baterias (Resolução 257/1999); óleos lubrificantes 

(Resolução 362/2005); e embalagens de agrotóxicos (Resolução 

334/2003 e Lei nº 9.974/2000). 
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Tabela 21 – Responsabilidades e Competências 

Tipos de resíduos 

sólidos 
Gerador Resíduos gerados 

Tratamento e 

Destinação final 
Responsável Observações 

Resíduos Sólidos 
secos e úmidos 

Residências, 
escolas, 

empresas, lojas, 
escritórios, 

restaurantes, 
bares, 

supermercados, 
entre outros. 

Resíduos sanitários, orgânicos, 
papel, plástico, vidro, papel e 

outros. 

Aterro sanitário para os 
rejeitos; os resíduos com 

potencial para 
reciclagem e/ou 

reutilização devem ser 
enviados para central 

de triagem. E os 
resíduos orgânicos para 

o centro de 
compostagem. 

Município 
responsável pela 
coleta domiciliar 

e comercial. 
Contudo 

dependendo da 
quantidade 

gerada pode ser 
de 

responsabilidade 
do município ou 
do gerador. A 

quantidade limite 
é definida pelo 

próprio 
município. 

Estes resíduos devem ser 
separados na própria fonte 
geradora, em pelos menos 
duas categorias: secos e 

úmidos. 

Resíduos de 
Limpeza pública 

População 
Restos de podas, resíduos de 

varrição (papel, plástico, folhas 
de árvores, etc). 

Aterro sanitário para os 
rejeitos; os resíduos com 

potencial para 
reciclagem e/ou 

reutilização devem ser 
enviados para central 

de triagem. E os 
resíduos orgânicos para 

o centro de 
compostagem. 

Município - 
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Resíduos verdes 
Parques, áreas 
verdes e jardins 

Troncos, galharia fina, folhas e 
material de capina, desbaste 

dentre outros. 
Compostagem 

Município e 
Gerador 

- 

Resíduos de 
Construção civil – 

RCC 

Obras e 
reformas 

domésticas e 
comerciais 

Madeira, cimento, concreto, 
ferros, pregos, cerâmicas, tinta, 

pedra , etc. 

Aterro de RCC; 
Área de transbordo e 

triagem; área de 
reciclagem. 

Gerador - 

Serviços de 
saúde - RSS 

Hospital, posto 
de saúde, etc. 

Resíduos do grupo A – 
infectante; 

grupo B - químicos, grupo C – 
radioativos, grupo D – comuns 

e, 
grupo E - perfuro cortante 

Tratamento; aterro 
sanitário; incineração; 
autoclave ou micro-

ondas. 

Gerador - 

Resíduos 
tecnológicos 

Residências, 
escolas, 

empresas e 
outros. 

Computadores, aparelhos de 
televisão e rádio, celulares, 

geladeiras, máquinas de lavar, 
pilhas, baterias, lâmpadas, etc. 

Ecopontos; centros de 
triagem; reciclagem, 

reutilização. 
Fabricantes 

Estes resíduos devem estar 
incluídos a programas de 

logística reversa, 
coordenados pelos próprios 

fabricantes. 
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Resíduos de 
pneus 

Borracharias, 
oficinas 

mecânicas, 
dentre outros 

Pneus 
Ecopontos; centros de 
triagem; reciclagem, 

reutilização. 

Gerador e 
fabricante. 

Responsabilidade 
compartilhada: Os 
consumidores são 
responsáveis pelo 

acondicionamento e 
disponibilização para coleta 
e distribuição e o tratamento 

e disposição final são 
responsabilidade dos 

fabricantes e importadores. 

Resíduosde 
Óleos 

lubrificantes e 
embalagens 

Borracharias, 
oficinas 

mecânica. 

Óleos lubrificantes e 
embalagens usadas. 

Pontos de coleta; 
tratamento, reciclagem 

e destinação final. 

Gerador e 
Fabricante 

Responsabilidade 
compartilhada: Os 
consumidores são 
responsáveis pelo 

acondicionamento e 
disponibilização para coleta 
e distribuição e o tratamento 

e disposição final são 
responsabilidade dos 

fabricantes e importadores. 

Resíduos Sólidos 
cemiteriais 

População 

Resíduos da construção e 
manutenção de jazigos, dos 
resíduos secos e dos resíduos 
verdes dos arranjos florais e 
similares, e dos resíduos de 
madeira provenientes dos 

esquifes. 
Os resíduos da decomposição 

de corpos (ossos e outros) 
provenientes do processo de 

exumação são específicos 
deste tipo de instalação. 

Compostagem; 
Coleta seletiva e; 

Rejeitos deverão ser 
destinados ao Aterro 

Sanitário. 

Município - 
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Resíduos de 
Serviço Público 
de Saneamento 

Básico 

Estações de 
Tratamento de 
Água (ETAs) e 
Estações de 

Tratamento de 
Esgoto (ETEs) 

Cargas de matéria orgânica, e 
resíduos dos sistemas de 

drenagem, com 
predominância de material 

inerte proveniente 
principalmente do 

desassoreamento de cursos 
d’água. 

Rejeitos destinados em 
aterro sanitário; 

Resíduos com potencial 
para reciclagem e/ou 
reutilização devem ser 
enviados para central 

de triagem e; 
Resíduos orgânicos 
destinados para o 

centro de 
compostagem. 

Gerador - 

Resíduos 
Agrossilvopastoris 

Agricultura 

Características orgânicas: 
culturas perenes e temporárias. 

Resíduos das atividades 
florestais; em relação aos 

animais os resíduos gerados em 
abatimento ou atividades 

agroindustriais. 
Características inorgânicas: 

fertilizantes e os produtos 
farmacêuticos e as suas 

diversas formas de 
embalagens. 

Compostagem para os 
resíduos orgânicos e; 

Central de embalagens 
vazias do INPEV para 
resíduos inorgânicos. 

Gerador 

INPEV – Instituto nacional de 
processamento de 

embalagens vazias, sendo o 
gerador o responsável por 

destinar esse tipo de resíduo 
no ponto de entrega. 
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Capitulo 4 – Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas 
para o manejo diferenciado dos resíduos. 
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Através do diagnóstico do serviço de limpeza urbana e dos 

resíduos sólidos de um modo geral, podemos definir metas e alvos a 

serem alcançados pelo PMGIRS no decorrer dos anos. Essas metas são 

de extrema importância na evolução gradual do município até que se 

chegue ao nível esperado. Para traçar tais metas essas foram divididas 

em etapas: Alta prioridade, Média prioridade e baixa prioridade. 

 

 Alta prioridade – Ações que deveram ser tomadas a caráter 

emergencial. 

 

 Média prioridade – Ações que podem ser planejadas, 

programadas e que necessitam de uma estrutura que o 

município ainda não possui, mas que precisará em um curto 

espaço de tempo.  

 

 Baixa prioridade – Ações que necessitam de um planejamento 

ou um estudo em longo prazo. 

 

4.1.  Diretrizes, Estratégias, Programas e Ações por natureza de 
Resíduos. 

 

4.1.1. Resíduos Sólidos Secos e Úmidos – RSD 
 

 

DIRETRIZ: Implantar o sistema de coleta seletiva no município através da 

separação entre resíduos sólidos secos e úmidos. 

 

ESTRATÉGIA: Primeiramente divulgar a implantação da coleta seletiva 

no município através da mídia: carro de som, cartilha, rádio, entre 

outros.  Em segundo, determinar dias diferenciados da coleta regular 

para realizar a coleta seletiva. E em terceiro, como forma de incentivar 
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essa separação, desenvolver a prática de compostagem utilizando os 

resíduos orgânicos através de parcerias com programas sociais do 

município. 

 

META: Essa proposta é de caráter emergencial, e, portanto tem um 

prazo máximo para implantação e desenvolvimento de 2 (três) meses, 

iniciando no mês de Abril  de 2013 com previsão para conclusão no mês 

de Julho  de 2013. 

 

4.1.2. Resíduos Sólidos de Limpeza Pública 

 

DIRETRIZ: Implantar a separação dos resíduos sólidos passíveis de coleta 

seletiva no processo de limpeza urbana. 

 

ESTRATÉGIA: Orientar os funcionários sobre o procedimento de 

separação dos resíduos sólidos no momento da limpeza urbana e 

disponibilizar coletores e equipamentos apropriados. Destinar os resíduos 

verdes para o processo de compostagem. 

 

META: Essa proposta é de caráter emergencial, e, portanto tem um 

prazo máximo para implantação e desenvolvimento de 2 (três) meses, 

iniciando no mês de Abril  de 2013 com previsão para conclusão no mês 

de Julho de 2013.  

 

4.1.3.  Resíduos Verdes 

 

Os resíduos oriundos de áreas verdes como jardins, praças, 

parques, entre outros e que são caracterizados em troncos, galharia 

fina, folhas, material de capina e desbaste, provenientes de locais 
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públicos ou privados, serão gerenciados pela limpeza urbana. Portanto 

as propostas serão as mesmas que a dos resíduos de limpeza pública. 

 

4.1.5. Resíduos da Construção Civil - RCC 

 

DIRETRIZ: Implantação de Ecopontos. 

 

ESTRATÉGIA: Orientar e estabelecer a responsabilidade do gerador em 

relação à destinação adequada dos resíduos de construção civil. E 

promover o reaproveitamento e reutilização dos resíduos de classe A e B 

da construção civil. 

 

META: É sugerido um prazo máximo de 12 (doze) meses para 

implantação e desenvolvimento das propostas de gestão dos resíduos 

de construção civil, por serem considerados de média prioridade, desta 

forma irão iniciar no mês de Abril de 2013 com previsão para conclusão 

no mês de Março de 2014. 

 

4.1.6.  Resíduos Volumosos 

 

DIRETRIZ: Implantação e operação dos Ecopontos, que podem ser os 

mesmos dos RCC. 

 

ESTRATÉGIA: Orientar e estabelecer a responsabilidade do gerador em 

relação à destinação adequada dos resíduos de resíduos volumosos. E 

incentivar a parceria entre empresas privadas e os geradores sobre as 

formas de coleta e destinação adequada desses resíduos.   

 

META: Essa proposta é de caráter emergencial, e, portanto tem um 

prazo máximo para implantação e desenvolvimento de 2 (três) meses, 
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iniciando no mês de Abril  de 2013 com previsão para conclusão no mês 

de Julho de 2013.  

 

4.1.7.  Resíduos dos Serviços de Saúde 

 

DIRETRIZ: Dispor adequadamente dos resíduos do serviço de saúde. 

 

ESTRATÉGIA: Orientar os funcionários através de palestras, cursos práticos 

de manejo adequado dos grupos de resíduos de saúde dentro dos 

hospitais, clínicas, postos e farmácias. Exigir o Plano Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde. 

Fiscalização dos órgãos públicos as empresas terceirizadas que realizam 

a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde. 

 

META: A implantação e o desenvolvimento da gestão de resíduos de 

serviço de saúde devem ocorrer imediatamente por apresentarem risco 

à saúde e ao meio ambiente. 

 

4.1.8.  Resíduos de Logística Reversa 

 

DIRETRIZ: Implantação e operação de um Ecoponto e PEV’s (Pontos de 

Entrega Voluntária) para o recebimento de resíduos de logística reversa. 

 

ESTRATÉGIA: Divulgação e discussão sobre o funcionamento da logística 

reversa, incluindo os tipos de resíduos e locais destinados à devolução. 

Promover a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos 

sobre a destinação e disposição final dos resíduos. 
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Instruir os consumidores sobre os produtos a serem entregues e os locais 

dos pontos.   

 

META: Essa proposta, de caráter emergencial, tem um prazo máximo 

para implantação e desenvolvimento de 6 (seis) meses, iniciando no 

mês de Abril de 2013 com previsão para conclusão no mês de Outubro  

de 2013. 

 

4.1.9.  Resíduos Sólidos Cemiteriais 
 

DIRETRIZ: Garantir um padrão receptivo apropriado de excelência em 

limpeza e manutenção do ambiente. 

 

ESTRATÉGIA: Estimular a parceria entre a população e a administração 

do cemitério para o manejo dos resíduos passíveis de coleta seletiva ou 

outras destinações possíveis. 

 

META: Essa proposta é de caráter emergencial, e, portanto tem um 

prazo máximo para implantação e desenvolvimento de 3 (três) meses, 

iniciando no mês de Abril  de 2013 com previsão para conclusão no mês 

de Julho de 2013.  

 

4.1.10.  Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

 

São resíduos gerados em ETA (Estação de Tratamento de Água) 

e ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). No município não há Estação 

de Tratamento de Esgoto. 
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DIRETRIZ: Exigir da empresa que realiza a gestão da água no município 

para estabelecer a destinação final adequada dos resíduos gerados na 

ETA. 

ESTRATÉGIA: Parceria entre órgão público e Estação de Tratamento de 

Água para estimular a separação, destinação e reciclagem dos 

resíduos que são gerados na unidade. 

Fiscalização do órgão público municipal em relação ao procedimento 

de disposição e destinação dos resíduos originados na ETA. 

 

META: Essa proposta é de caráter emergencial, e, portanto tem um 

prazo máximo para implantação e desenvolvimento de 2 (três) meses, 

iniciando no mês de Abril  de 2013 com previsão para conclusão no mês 

de Julho de 2013.  

 

4.1.11.  Resíduos Agrosilvopastoris 

 

DIRETRIZ: Incentivar o uso de compostagem como fertilizante orgânico 

nas práticas de agricultura. 

 

ESTRATÉGIA: Promover a criação de associação ou cooperativa e nela 

realizar cursos de capacitação para a prática de compostagem no 

meio rural e também criar um local de entrega voluntária com 

armazenamento adequado dos resíduos recicláveis de pequeno 

volume. 

Comprometimento do órgão público que realiza a coleta domiciliar de 

recolher e destinar adequadamente os resíduos que foram entregues 

pela população no LEV (Local de entrega voluntária). 

 

META: É sugerido um prazo máximo de 06 (seis) meses para implantação 

e desenvolvimento das propostas de gestão dos resíduos de construção 
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civil, iniciando no mês de Abril de 2013 com previsão para conclusão no 

mês de Outubro de 2013. 

 

4.2. Estratégias de implementação e redes de áreas de manejo local 

 
Recomenda se a implantação do Modelo Tecnológico, sugerido 

pelo Ministério do Meio Ambiente, que proporciona um manejo 

diferenciado dos resíduos sólidos e que estimula a não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos 

resíduos. Este modelo se adapta a quantidade de habitantes do 

município variando o número de PEV’s (Ponto de Entrega voluntário), 

Áreas de Triagem e Transbordo (ATTs) e PEV Central.  

Turvelândia deve seguir os critérios para as cidades que possuem 

até 25 mil habitantes. Para isso o município deverá instalar uma unidade 

de PEV (Ponto de Entrega Voluntário) Central e uma unidade Aterro de 

RCD (Resíduos de Construção e Demolição) coligado. Na imagem 20, 

há um esquema de como deve funcionar um PEV. 

 

 

                        

 
                       Figura 6 – Imagem ilustrativa de um PEV (Ecoponto) 

 



72 

 

O PEV funcionará como ponto para receber resíduos volumosos, 

de podas e pequenas quantidades de entulhos. Mas também poderá 

servir como ponto de apoio a coleta seletiva, onde irá receber e 

concentrar os resíduos para depois serem transportados até as unidades 

de processamento. O PEV (Ponto de entrega voluntária) poderá 

receber também os resíduos da logística reversa. 

É importante ressaltar a necessidade de instalação em lugares 

estratégicos do município, que possam estimular e facilitar a adesão da 

população na entrega desse tipo resíduo.  

O poder público deverá estimular a criação, o fortalecimento e 

articulação de cooperativas e associações, promovendo capacitação 

técnica e gerencial bem como apoio político para práticas de manejo 

dos resíduos sólidos que contribuem de forma significativa para a 

gestão no município, além de incluir socialmente e possibilitar a 

independência econômica dos catadores. 

Segue algumas sugestões normatizadas para instalações para o 

manejo diferenciado e integrado:  

 

 PEVs – Pontos de Entrega Voluntária (Ecopontos) para 

acumulação temporária de resíduos da construção e demolição, de 

resíduos volumosos, de coleta seletiva e resíduos com logística reversa 

(NBR 15.112); 

 

 LEVs – Locais de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis 

– contêineres, sacos ou outros dispositivos instalados em espaços 

públicos ou privados monitorados, para recebimento de recicláveis;  

 

 Galpões de triagem de recicláveis secos, com normas 

operacionais definidas em regulamento;  

 

 Unidades de compostagem - biodigestão de orgânicos; 
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 ATTs – Áreas de Triagem e Transbordo de resíduos da 

construção e demolição, resíduos volumosos e resíduos com logística 

reversa (NBR 15.112); 

 

 Áreas de Reciclagem de resíduos da construção (NBR 

15.114); 

 

 ASPP - Aterros Sanitários de Pequeno Porte com 

licenciamento simplificado pela Resolução CONAMA 404 e projeto 

orientado pela nova norma (NBR 15.849); 

 

 Aterros de Resíduos da Construção Classe A (NBR 15.113); 
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Capitulo 5 – Outros aspectos do plano 
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5.1. Definição de áreas para disposição final 
 

Para construção do aterro sanitário é necessário à adoção de 

uma série de medidas. A princípio é preciso analisar a disponibilidade 

de áreas que preencham todos os requisitos exigidos pela Instrução 

Normativa nº 5/2011 do Estado de Goiás e as NBRs (Norma 

Regulamentadora Brasileira) necessárias.  

Em seguida é necessário iniciar o processo para aquisição da 

Licença Ambiental no órgão responsável, elaboração do projeto e 

plano de implantação e operação do aterro sanitário. É importante 

ressaltar que paralelo a esse procedimento, deverá ser feito a 

desativação do lixão e o PRAD (Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas) dessa área desativa. 

 

Alguns dos critérios a serem observados para implantação do 

aterro sanitário são:  

 

 A área precisa estar a uma distancia mínima de 3 km do 

perímetro urbano;  

 

 A 300m de corpos hídricos; 

 

 A 500m do corpo hídrico de abastecimento público do 

município; 

 

 A 2500m do ponto de captação se estiver a montante;  

 

 Precisa estar a uma distância mínima de 5 m da cota 

máxima do lençol freático, considerando também as 

condições geológicas da área. 
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No caso de Turvelândia, considerando que já existe um projeto 

de um aterro controlado onde a área esta em perfeitas condições o 

aterro sanitário será implantado nessa mesma área e será 

desconsiderada a necessidade de encontrar uma nova área com 

características compatíveis com os critérios propostos. 

 Avaliando essa condição e levando em conta que o local onde 

hoje é utilizado para disposição final dos resíduos é o mesmo local onde 

a estrutura de um aterro sanitário estava sendo construída a 

recomendação é que utilize a mesma área que hoje é utilizada e que o 

aterro seja adequado atendendo as especificações necessárias para 

um aterro sanitário, assim, perdendo as características de lixão que 

possui atualmente.  

 

Para a recuperação dessa área devem ser observados alguns 

requisitos como: 

 

 Diagnóstico da qualidade ambiental do local; 

 

 Avaliação das condições de fechamento e selagem que 

possibilitarão o desenvolvimento de um aterro sanitário; 

 

 Avaliação da vida útil do projeto, que deve ser de no 

mínimo de 5 anos.  

 

Este é um processo lento, de custos elevados e que requer 

cuidados para que não haja retrocessos. Com isso, se estabelece que 

em até 5 anos deve ser iniciado a transformação do lixão para aterro 

sanitário. 
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5.2.  Regramento dos planos de gerenciamento obrigatórios 
 

A Lei Federal nº 12.305/2010 determina a alguns tipos de 

geradores de resíduos a elaboração do PGRS, esse Plano deve conter 

os dados e atividades da empresa, diagnóstico e a caracterização dos 

resíduos sólidos gerados, incentivo, metas e programas para a redução, 

não geração, acondicionamento, tratamento e destinação final 

correta dos resíduos e se couber, ações para a logística reversa.  

Segue abaixo a relação de geradores de resíduos sólidos que 

estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos, dentre eles alguns que não são considerados resíduos sólidos de 

natureza urbana: 

 

 Serviços de saúde; 

 

 Estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços 

que gerem resíduos perigosos e, caso o resíduo gerado não 

seja considerado perigoso deverá se avaliado a natureza, 

composição ou volume, caso não seja incompatível com os 

resíduos domiciliares que são de responsabilidade da 

gestão pública municipal estará sujeito ao plano;  

 

 Construção civil; 

 

 Atividades agrossilvopastoris; 

 

 Serviços de transportes; 
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 Serviços de mineração; 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

– SINIRV –servirá como suporte para controle e fiscalização do 

gerenciamento dos Resíduos Sólidos no Brasil e ainda de acordo com o 

art. 56 do Decreto 7.404/2010 há a determinação para que os 

geradores preencham anualmente o banco de dados do SINIR com 

informações completas e atualizadas sobre a implantação e 

operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos através de 

meio eletrônico. 

Será de competência da Prefeitura de Turvelândia a orientação 

a esse grupo de geradores de resíduos sólidos promovendo ações de 

divulgação e mobilização através de palestras, reuniões, apresentações 

e formas pertinentes para que os geradores passíveis ao plano tomem 

conhecimento dessa responsabilidade e realizem o cadastro e 

atualização anual dos dados de gerenciamento dos resíduos sólidos no 

SINIR.  Após divulgação o município também será responsável por 

aplicar possíveis penalidades aos geradores descumpridores da lei.  

A prefeitura ainda poderá optar se julgar pertinente a concessão 

de licenças ou certificações a esse grupo de geradores quando houver 

a apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

5.3.  Indicadores de desempenho para os serviços públicos 
 

Os indicadores de desempenho são instrumentos que podem ser 

utilizados pela gestão pública para como uma forma de avaliar os 

resultados alcançados em função do gerenciamento dos resíduos 

sólidos no município de Turvelândia, a intenção desses indicadores não 
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é o produzir dados quantitativos, mas sim estimar o desempenho 

qualitativo desse gerenciamento. 

A realização contínua das ações aqui propostas é de extrema 

importância, contudo é necessário que a população seja mobilizada 

com a finalidade de efetivar as sugestões propostas no plano para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos no município.  

São indicadas algumas estratégias para a avaliação dos serviços 

prestados com a finalidade de avaliar o desempenho qualitativo das 

ações desenvolvidas no município, dentre elas destacam se:  

 

 Atendimento a toda população, seja ela urbana ou rural; 

 

 Gerenciamento de todos os tipos de resíduos sólidos; 

 

 A proposta de inclusão social e autonomia financeira dos 

catadores do município; 

 

 Eficiência da prestação de serviços e a satisfação dos 

usuários; 

 

 Eficácia da gestão de resíduos sólidos em órgãos públicos; 

 

 Autonomia financeira da prefeitura para o manejo dos 

resíduos sólidos municipais; 

 

 Adoção de ações as e de tecnologias apropriadas para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos no município, dentre 

outras ações que o município julgar necessário; 
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A administração pública poderá usar esses e outros critérios que 

julgar necessário para avaliar os resultados referentes à implantação e 

desenvolvimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

5.4. Iniciativas para a educação ambiental e comunicação 
 

A Educação Ambiental é prevista pela lei federal 9.795 de 

27/04/1999 e tem papel mobilizador em meio à população, segue 

abaixo algumas praticas que deve ser desenvolvida no município de 

Turvelândia, o propósito de contribuir no processo de gerenciamento 

dos resíduos sólidos no município. 
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Tabela 22 – Iniciativas para a educação ambiental e comunicação 

Temas e 
abordagens 

Diretrizes Estratégias Metas quantitativas Programas e ações 

Educação 
ambiental na 

ação dos 
órgãos 

públicos 

 Realizar compras 

sustentáveis para suprir os 

órgãos gerenciados pela 

prefeitura 

 Promover palestras e 

treinamentos aos funcionários 

públicos. 

 Promover o 

comprometimento dos 

funcionários. 

 Criar grupos que 

incentivem e fiscalizem as 

ações de compras 

sustentáveis. 

 Conhecer o ciclo de vida dos 

produtos que apresentam mais 

consumidos nos órgãos 

públicos. 

 Promover o 

comprometimento dos 

funcionários nessa prática. 

 Implantar programas de 

conscientização e educação ambiental. 

 

Educação 
ambiental na 

ação das 
entidades 
privadas 

 Estimular os 

comércios a implantarem o 

PEV (Ponto de entrega 

voluntária) 

 Incentivar entre a 

população 

 Criar parcerias entre órgãos 

públicos e privados no processo 

de gerenciamento dos resíduos 

sólidos municipais. 

 A prefeitura deve promover programas 

de conscientização e de apresentação 

do Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos sólidos para as instituições 

privadas do município com a intenção 

de que todos assumam a 

responsabilidade compartilhada. 

Agenda de 

eventos 

 Investir em ações como: 

palestras, oficinas e 

campanhas de 

conhecimento e 

conscientização do 

 Comunicar a população 

através da mídia, carro de 

som, panfletos, TV, dentre 

outros, as ações que serão 

desenvolvidas no município. 

 Promover espaço através de 

concursos, feiras de ciências, 

gincanas e outras atividades 

que possam mobilizar a 

sociedade e abrir espaço para 

 Criar programas dentro das escolas 

que promovam essas atividades e que 

sequencialmente sejam expostas em 

espaços públicos do município, como 

praças, igrejas, feiras livres dentre outros 
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gerenciamento de resíduos 

sólidos no município. 

a apresentação de propostas 

que possam contribuir para o 

gerenciamento dos resíduos 

sólidos no município. 

ambientes. 



83 

 

5.5.  Iniciativas para controle social 
 

A elaboração do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

deve ser realizada de forma participativa, onde a sociedade, em todas 

as suas formações, ONGs, sociedade civil, igreja, gestão pública, escolas, 

associações e cooperativas, dentre outros organizações, considerando o 

fato de toda a população gerar resíduos se torna consequentemente 

responsável por contribuir no processo de resolução do problema. 

E de relevância estratégica que o poder público estabeleça 

ações que aproximem a população da problemática relacionada aos 

resíduos sólidos e consequentemente de saúde pública. 

Para todos os geradores de resíduos sólidos existem os setores que 

são responsáveis pelo seu gerenciamento e para que fiquem 

esclarecidas as contribuições e as obrigações desses responsáveis diante 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a gestão pública 

municipal deverá desenvolver algumas ações como: 

 

 Audiências públicas; 

 

 Debates nas diversas áreas de administração municipal, 

como educação, saúde, meio ambiente, envolvendo todos os 

setores do município na gestão dos resíduos sólidos; 

 

 Consultas à população sobre a realidade das ações em 

tornos dos resíduos gerados no município. 

 

5.6.  Ajustes na legislação geral e específica 
 

A Lei Federal 12.305/2010, em seu art. 20, determina que os 

empreendedores locais também estão sujeitos a elaborar os seus próprios 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos. No que diz respeito à 
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legislação local, verificou-se que há apenas uma citação sobre limpeza 

urbana na Lei Orgânica municipal, porém não existem leis promulgadas 

com a temática “resíduos sólidos”.  

Dentre estes empreendimentos sujeitos ao plano de resíduos 

individual, destacam-se as empresas de Construção Civil, os geradores de 

resíduos perigosos, os grandes geradores de resíduos com características 

comuns, as indústrias, os resíduos de saneamento, os resíduos de saúde, 

dentre outros. 

A Constituição Federal, em seu art. 30 confere competência aos 

municípios para eles criem as suas próprias leis, quando o assunto tratado 

for de interesse local.  

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

Assim sendo, o município de Turvelândia possui competência 

constitucional para produzir suas próprias leis em matéria de resíduos 

sólidos. 

Um ponto importante diz respeito à falta de legislação que 

permita ao próprio município licenciar as atividades descritas no art. 20 

da Lei 12.305/2010. Não havendo estrutura técnica para fiscalizar as 

atividades, aplicar multas, julgar os recursos, ou seja, para que o próprio 

município se encarregue de todo o processo de licenciamento destas 

atividades, o município pode exigir legalmente que os empreendimentos 

instalados no município apresentem os seus PGRS – Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, sob pena de notificação ao órgão 

estadual competente, no caso a SEMARH – Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos. 

Assim sendo, se Turvelândia não possui ainda estrutura técnica 

para gerir o processo de licenciamento, pode editar uma legislação em 

que passa a exigir que os empreendimentos locais apresentem o PGRS à 

prefeitura, como por exemplo: 
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LEI N. XXXX/2012 

 

Dispõe sobre a apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos no Município de Turvelândia-Go.        

Art. 1º.  É objetivo da Política Municipal de Resíduos Sólidos, dentre outros: 

 I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

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

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o 

setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão 

integrada de resíduos sólidos; 

Art. 2º Os empreendimentos abaixo descritos: 

I - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  

a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 

natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal;  

II - as empresas  

a) de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas 

pelos órgãos do Sisnama;  

b) os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

c) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

d) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  

e) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama 

e do SNVS;  

f) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

g) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 
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Art. 3º - Será exigido dos estabelecimentos comerciais, com sede no município 

de Turvelândia GO, a apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, na emissão e renovação de Alvará de funcionamento. 

Art. 4º - Os estabelecimentos que não cumprirem esta exigência junto ao órgão 

ambiental competente estarão sujeitos às penalidades de advertência e multa. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

5.7.  Agendas de implementação. 
 

Os órgãos públicos, através de seus gestores, estabelecerão 

agendas de implementação das responsabilidades e novas condutas, 

em conjunto com os agentes dos diversos setores de atividades: da 

construção civil, dos serviços de saúde, grandes geradores, entidades 

públicas e privadas, do comércio e indústria etc. 

É de extrema importância por parte do poder público formar estas 

agendas de implementação em conjunto, para que seja colocado em 

prática o Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos, transformando o 

documento técnico em instrumento de transformação da realidade 

local.  

Estas agendas são fundamentais para que o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos e sua posterior lei, não sejam transformados 

em um documento inócuo, não passando de mero caderno de 

intenções. 

 

 

5.8.  Periodicidade de sua revisão 
 

O presente trabalho fica sujeito a revisão caso seja necessário num 

período estabelecido de 6 (seis) meses, que o período sugerido para 

estabelecimento das iniciativas de educação ambiental no município. 
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Não sendo necessário a revisão nesse período deverá ser revisado no 

período de 4 em 4 anos considerando as necessidades do município. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

  

 

INNOVE CONSULTORIA AMBIENTAL 

  

 

Av. T-4, esq. com Av. T-13, n. 1.478, Ed. 

Absolut Business Style, Sala 154/155-B, 

  

 

Setor Bueno, CEP 74.230-030 - Goiânia - Goiás 

  

 

Fone: (62) 3941-0009 / (62) 4102-0197 

  

 

www.i9consultoriaambiental.com.br 

  

 

contato@i9consultoriaambiental.com.br 

 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EQUIPE DE TÉCNICA 

 

__________________________________________ 

Nayara Ferreira 

Bióloga, Especialista em Recursos Hídricos 

CRBIO – 76150/04-D 

 

 

__________________________________________ 

Otair Lourenço da Silva Júnior 

Biólogo 

CRBio 87603/04-P 

 

 

__________________________________________ 

Vinicius de Oliveira Kühn 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

CREA 74644/D-BA 

 

 

__________________________________________ 

Walquiria Tavares Gonçalves 

Gestora Ambiental 

CRQ 12200742 

 

  

__________________________________________ 

Angela Maria Ferreira 

Cientista Social 

 

  

__________________________________________ 

Leandro Coimbra Rodrigues 

Graduando em Engenharia Ambiental 

 

  

 

 

 

 

http://www.i9consultoriaambiental.com.br/
mailto:contato@i9consultoriaambiental.com.br


90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Normas regulamentadoras  

 

NBR 10.004 - Resíduos sólidos – Classificação 

NBR 12235 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos 

NBR 11175/90 - Incineração de resíduos sólidos perigosos - Padrões de 

desempenho 

NBR 11174/89 - Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III – 

inertes 

NBR 13221/94 - Transporte terrestre de resíduos 

NBR 13463/95 – Coleta de resíduos sólidos 

NBR 12807/93 - Resíduos de serviços de saúde 

ABNT NBR 13591/1996. Compostagem – Terminologia. 

ABNT NBR 13896/1997. Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 

projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 1299/1993. Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos – Terminologia. 

ABNT NBR 14599/2003. Requisitos de segurança para coletores-

compactadores de carregamento traseiro e lateral. 

ABNT NBR 15112/2004. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - 

Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e 

operação. 

ABNT NBR 15113/2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos 

inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

ABNT NBR 15114/2004. Resíduos sólidos da Construção civil - Áreas de 

reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 
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LEIS E DECRETOS 

 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; 

e dá outras providências. 

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei no 

12.305, de 2 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. 

Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 - Institui a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a 

sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, e dá outras providências. 

Decreto nº 7.405 de 23 de dezembro de 2010 - Institui o Programa Pró-

Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e 

Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o 

Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado 

pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e 

funcionamento, e dá outras providências. 
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RESOLUÇÕES DO CONAMA E ANVISA 

 

Resolução CONAMA 404, de 11 de novembro de 2008 - Estabelece 

critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de 

pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Resolução CONAMA 358, de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá 

outras providências. 

Resolução CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009 - Dispõe sobre a 

prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua 

destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências.  

Resolução CONAMA nº 316 de 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de 

tratamento térmico de resíduos. Alterada pela Resolução nº 386, de 27 de 

dezembro de 2006. 

Resolução CONAMA nº 006 de 19 de setembro de 1991. Dispõe sobre a 

incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de 

saúde, portos e aeroportos. 

Resolução ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde. 

Resolução CONAMA nº 368 de 28 de março de 2006. Altera dispositivos da 

Resolução nº 335, de 03 de abril de 2003, que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental de cemitérios. Alterada pela Resolução nº 402, 

de 17 de novembro de 2008. 

Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera 

a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA. 

Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença 
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de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência 

de atividades antrópicas. 

Resolução CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001. Estabelece código de 

cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva" 

.Resolução CONAMA nº 448 de 18 de janeiro de 2012. Altera os arts. 2º, 4º, 

5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA 
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