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LEI N° 3.418, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015 

INSTITUI A POLITICA MUNICIPAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS E DEFINE 

PRINCIPIOS E DIRETRIZES. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 

do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Titulo I 
Da Politica Municipal de Residuos Solidos 

Capitulo I 
Dos Principios e Objetivos 

Art. 1° Esta Lei institui a Politica Municipal de Residuos Sdlidos e define principios e 

diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestdo integrada e compartilhada de residuos 

sdlidos, com vistas 4 preven¢fo e ao controle da poluic&o, 4 proteg4o e a recuperacdo da 

qualidade do meio ambiente, e 4 promocdo da satide publica, assegurando o uso adequado dos 

recursos ambientais no municipio de Muzambinho. 

Art. 2° Sao principios da Politica Municipal de Residuos Solidos: 
I - a visdo sistémica na gestéo dos residuos sdlidos que leve em considera¢gao as 

variaveis ambientais, sociais, culturais, econdmicas, tecnoldgicas e de satide publica; 
II - a gestao integrada e compartilhada dos residuos sdlidos por meio da articulacdo 

entre Poder Publico, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade civil; 
III - a cooperacdo interinstitucional entre Orgéos publicos, em especial entre 

municipios vizinhos e que integram a mesma bacia hidrografica de Muzambinho; 

IV - a promocao de padroes sustentaveis de producdo e consumo; 
V - a prevencdo da poluicgiéo mediante praticas que promovam a reducdo ou 

eliminacdo de residuos na fonte geradora; 
VI - a minimizac4o dos residuos por meio de incentivos as praticas ambientalmente 

adequadas de reutilizacao, reciclagem, reducdo e recupera¢ao; 
VII - a garantia da sociedade ao direito 4 informacdo, pelo gerador, sobre o potencial 

de degradac4o ambiental dos produtos e o impacto na satide publica; 

VIII - 0 acesso da sociedade 4 educacao ambiental; 
IX - a responsabilidade dos produtores, transportadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, catadores, coletores, administradores e proprietarios de area de uso publico e 

coletivo e operadores de residuos sélidos em qualquer das fases de seu gerenciamento; 
X - a atuac4o em consondncia com as politicas estaduais e federais de recursos 

hidricos, meio ambiente, saneamento, satide, educacdo e desenvolvimento urbano; 

XI - o reconhecimento do residuo sdlido reutilizavel e reciclavel como um bem 

econdmico, gerador de trabalho e renda; 

Art. 3° Sdo objetivos da Politica Municipal de Residuos Sdlidos: 
I - o uso sustentavel, racional e eficiente dos recursos naturais; 
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II - a preservagdo e a melhoria da qualidade do meio ambiente, da satide publica e a 

recuperacdo das areas degradadas por residuos sdlidos; 
III - reduzir a quantidade e a nocividade dos residuos sdlidos, evitar os problemas 

ambientais e de satide publica por eles gerados prover a sua adequada destinac¢Ao; 
IV - promover a inclusdo social de catadores, nos servi¢os de coleta seletiva; 

V - evitar a ocorréncia de trabalho infantil no manuseio de residuos ou sobre sua area 

de afetacao; 
VI - incentivar a cooperagéo intermunicipal, estimulando a busca de solu¢ées 

consorciadas e a solu¢do conjunta dos problemas de gestao de residuos de todas as origens; 
VII - fomentar a implantacao do sistema de coleta seletiva nos municipios. 

Pardgrafo unico. Para alcangar os objetivos colimados, caberé ao municipio, em 

parceria com a iniciativa privada: 
I - articular, estimular e assegurar as acgdes de eliminacgdo, reducdo, reutilizacdo, 

reciclagem, recupera¢&o, coleta, transporte, tratamento e disposicao final dos residuos 

sdlidos; 
II - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adog4o e a divulgacao de novas 

tecnologias de reciclagem, tratamento e disposi¢ao final de residuos sdlidos, inclusive de 

prevencAo a poluicao; 
III - promover agées direcionadas a criacéo de mercados locais e regionais para os 

materiais reciclaveis e reciclados; 

IV - incentivar ages que visem ao uso racional de materiais reciclaveis; 
V - instituir programas especificos de incentivo para a implantacdo de sistemas 

ambientalmente adequados de tratamento e disposi¢Ao final de residuos sélidos; 
VI - promover a implantagaéo, em parceria com os municipios, instituigdes de ensino e 

pesquisa e organizagdes n&o-governamentais, de programas voltados a melhoria das 

condigées de disposi¢ao final dos residuos sdlidos; 
VII - incentivar a criagfo e o desenvolvimento de cooperativas e associacées de 

catadores de materiais reciclaveis que realizam a coleta e a separacdo, 0 beneficiamento e 0 
reaproveitamento de residuos sdlidos reutilizaveis ou reciclaveis; 

VIII - promover ages que conscientizem e disciplinem os cidadaos para o adequado 

uso do sistema de coleta de residuos sélidos urbanos; 
IX - assegurar a regularidade, continuidade e universalidade nos sistemas de coleta, 

transporte, tratamento e disposic&o de residuos sdlidos urbanos; 
X - promover a gest&o integrada e compartilhada de residuos sdlidos, apoiando a 

concep¢do, implementacfo e gerenciamento dos sistemas de residuos sdlidos com 

participagdo social e sustentabilidade. 

Capitulo I 
Dos Instrumentos 

Art. 4° Sao instrumentos da Politica Municipal de Residuos Solidos: 
I - o planejamento integrado e compartilhado do gerenciamento dos residuos sdlidos; 
II - o levantamento da situacAo local da destinagao de Residuos Sdlidos; 

III - o termo de compromisso e termo de ajustamento de conduta; 
IV - os acordos voluntarios ou propostos pelo municipio, por setores da economia; 

V - o licenciamento, a fiscalizacao e as penalidades; 
VI - o monitoramento dos indicadores da qualidade ambiental; 
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VII - 0 aporte de recursos orcamentarios e outros, destinados prioritariamente as 
praticas de prevengdo da polui¢do, 4 minimizacao dos residuos gerados e a recuperagdo de 

areas degradadas e remediac4o de areas contaminadas por residuos sdlidos; 
VIII - os incentivos fiscais, tributarios e crediticios que estimulem as praticas de 

prevenc4o da poluicfo e de minimizac&o dos residuos gerados e a recuperacdo de areas 

degradadas; 
IX - as medidas fiscais, tributarias, crediticias e administrativas que inibam ou 

restrinjam a producdo de bens e a prestag4o de servi¢os com maior impacto ambiental; 

X - solucAo consorciada para destinacgao dos residuos sdlidos; 
XI - a divulgacao de dados e informagées incluindo os programas, as metas, os 

indicadores e os relatérios ambientais; 

XII - a disseminacdo de informagées sobre as técnicas de prevengao da poluicao, de 
minimizagao, de tratamento e destinagao final de residuos; 

XIII - a educag4o ambiental; 
XIV - a gradacdo de metas, em conjunto com os setores produtivos, visando a redugao 

na fonte e a reciclagem de residuos que causem riscos 4 satde publica e ao meio ambiente; 
XV - 0 incentivo a certificagéo ambiental de produtos; 
XVI - o incentivo mediante programas especificos para a implantacao de unidade de 

coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem de residuos; 
XVII - 0 incentivo ao uso de residuos e materiais reciclados como matéria-prima; 

XVIII - o incentivo a pesquisa e a implementac&o de processos que utilizem as 

tecnologias limpas. 

Capitulo III 
Das Definicées 

Art. 5° Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
I - residuos sélidos: os materiais decorrentes de atividades humanas em sociedade, e 

que se apresentam nos estados sdlido ou semissdlido, como liquidos n&o passiveis de 

tratamento como efluentes, ou ainda os gases contidos; 

II - prevengdo da poluigéo ou redugao na fonte: a utilizagéo de processos, praticas, 
materiais, produtos ou energia que evitem ou minimizem a geracdo de residuos na fonte e 

reduzam os riscos para a saude humana e para o meio ambiente; 
III - minimizac4o dos residuos gerados: a reduc4o, ao menor volume, quantidade e 

periculosidade possiveis, dos materiais e substancias, antes de descarta-los no meio ambiente; 
IV - gest&o compartilhada de residuos sdélidos: a maneira de conceber, implementar e 

gerenciar sistemas de residuos, com a participagdéo dos setores da sociedade com a 

perspectiva do desenvolvimento sustentavel; 
V - gestio integrada de residuos sdlidos: a maneira de conceber, implementar, 

administrar os residuos sdlidos considerando uma ampla participagao das areas de governo 

responsaveis no 4mbito estadual e municipal; 
VI - unidades receptoras de residuos: as instalagdes licenciadas pelas autoridades 

ambientais para a recep¢do, segregacao, reciclagem, armazenamento para futura reutilizagao, 

tratamento ou destina¢4o final de residuos; 
VII - aterro sanitario: local utilizado para disposicdo final de residuos urbanos, onde 

so aplicados critérios de engenharia e normas operacionais especiais para confinar esses 

residuos com seguranga, do ponto de vista de controle da poluigéo ambiental e protegado a 
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VIII - aterro industrial: técnica de disposi¢4o final de residuos sdlidos perigosos ou 

no perigosos, que utiliza principios especificos de engenharia para seu seguro confinamento, 
sem causar danos ou riscos a satide publica e 4 segurancga, e que evita a contaminagdo de 
aguas superficiais, pluviais e subterraneas, e minimiza os impactos ambientais; 

IX - area degradada: area, terreno, local, instalagao, edificagaéo ou benfeitoria que por 

acao humana teve as suas caracteristicas ambientais deterioradas; 
X - reciclagem: pratica ou técnica na qual os residuos podem ser usados com a 

necessidade de tratamento para alterar as suas caracteristicas fisico-quimicas; 

XI - unidades geradoras: as instalagdes que por processo de transformacao de matéria 
prima produzam residuos sdlidos de qualquer natureza; 

XII - aterro de residuos da construg&o civil e de residuos inertes: area onde s&o 

empregadas técnicas de disposicaéo de residuos da construcgdo civil classe A, conforme 
classificagéo especifica, e residuos inertes no solo, visando a reservacgéo de materiais 

segregados, de forma a possibilitar 0 uso futuro dos materiais e/ou futura utilizagdo da area, 
conforme principios de engenharia para confina-los ao menor volume possivel, sem causar 

danos a satide publica e ao meio ambiente; 
XIII - residuos perigosos: aqueles que em fun¢gdo de suas propriedades quimicas, 

fisicas ou bioldgicas, possam apresentar riscos a saude publica ou a qualidade do meio 

ambiente; 

XIV - reutilizagdo: pratica ou técnica na qual os residuos podem ser usados na forma 

em que se encontram sem necessidade de tratamento para alterar as suas caracteristicas fisico- 

quimicas; 
XV - deposic¢aéo inadequada de residuos: todas as formas de depositar, descarregar, 

enterrar, infiltrar ou acumular residuos sdlidos sem medidas que assegurem a efetiva protecdo 

ao meio ambiente e a satide publica; 
XVI - coleta seletiva: o recolhimento diferenciado de residuos sdlidos, previamente 

selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de encaminha-los para reciclagem, 

compostagem, reuso, tratamento ou outras destinacgées alternativas. 

Art. 6° Nos termos desta lei, os residuos sélidos enquadrar-se-40 nas seguintes 

categorias: 
I - residuos urbanos: os provenientes de residéncias, estabelecimentos comerciais e 

prestadores de servicos, da varrigéo, de podas e da limpeza de vias, logradouros publicos e 
sistemas de drenagem urbana passiveis de contratag4éo ou delegacdo a particular, nos termos 

de lei municipal; 
II - residuos industriais: os provenientes de atividades de pesquisa e de transformacao 

de matérias-primas e substancias organicas ou inorganicas em novos produtos, por processos 
especificos, bem como os provenientes das atividades de mineracdo e extragao, de montagem 
e manipulacdo de produtos acabados e aqueles gerados em Areas de utilidade, apoio, depdsito 

e de administragao das industrias e similares, inclusive residuos provenientes de Estagdes de 

Tratamento de Agua - ETAs e Estacdes de Tratamento de Esgoto - ETEs; 
III - residuos de servicos de satide: os provenientes de qualquer unidade que execute 

atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal; os provenientes de centros de 
pesquisa, desenvolvimento ou experimentagéo na area de farmacologia e  salde; 

medicamentos e imunoterapicos vencidos ou deteriorados; os provenientes de necrotérios, 

funerarias e servicos de medicina legal; e os provenientes de barreiras sanitarias; 
IV - residuos de atividades rurais: os provenientes da atividade agropecuaria, inclusive 

os residuos dos insumos utilizados; 
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V - residuos provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviarios, e ferroviarios, 

postos de fronteira e estruturas similares: os residuos sdlidos de qualquer natureza 
provenientes de embarcacéo, aeronave ou meios de transporte terrestre, incluindo os 
produzidos nas atividades de operag¢éo e manuten¢4o, os associados as cargas e aqueles 

gerados nas instala¢ées fisicas ou areas desses locais; 
VI - residuos da constru¢fo civil: os provenientes de construgées, reformas, reparos e 

demolicgdes de obras de constru¢ao civil, e os resultantes da prepara¢ao e da escava¢4o de 

terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras, compensados, forros e argamassas, gesso, telhas, pavimento 

asfaltico, vidros, plasticos, tubulagées e fiagdo elétrica, comumente chamados de entulhos de 

obras, cali¢a ou metralha. 

Paragrafo unico. Os residuos gerados nas operagdes de emergéncia ambiental, em 

acidentes dentro ou fora das unidades geradoras ou receptoras de residuo, nas operagées de 
remediacgéo de areas contaminadas e os materiais gerados nas operacgdes de escavacdo e 
dragagem deverfo ser previamente caracterizados e, em seguida encaminhados para 

destinag4o adequada. 

Art. 7° Os residuos sdélidos que, por suas caracteristicas exijam ou possam exigir 

sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou 

destinacao final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e a sate publica, serio definidos 

pelos 6rgaos estaduais competentes. 

Titulo I 
Da Gestao dos Residuos Sélidos 

Capitulo I 

Das Disposicgées Preliminares 

Art. 8° As unidades geradoras e receptoras de residuos deverao ser projetadas, 
implantadas e operadas em conformidade com a legislagao e com a regulamentacdo 
pertinente, devendo ser monitoradas de acordo com projeto previamente aprovado pelo orgao 

ambiental competente. 

Art. 9° As atividades e instalagdes de transporte de residuos sdlidos deverao ser 

projetadas, licenciadas, implantadas e operadas em conformidade com a legislac¢4o em vigor, 
devendo a movimentacdo de residuos ser monitorada por meio de registros rastreaveis, de 
acordo com 0 projeto previamente aprovado pelos orgaos previstos em lei ou regulamentacdo 

especifica. 

Art. 10. Cabera ao Municipio incentivar e promover agdes que visem a reduzir a 

polui¢ao difusa por residuos sdlidos. 

Art. 11. A gestdo dos residuos sélidos urbanos sera feita pelo Municipio, podendo 

ocorrer de forma, integrada e regionalizada, com a cooperag¢ao do Estado, outros municipio e 
participacgéo dos organismos da sociedade civil, tendo em vista a maxima eficiéncia e a 

adequada protecdo ambiental e a satde publica. 
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Art. 12. Sao proibidas as seguintes formas de destinacao e utilizagao de residuos 

solidos: 
I - langamento "in natura" a céu aberto; 

II - deposigao inadequada no solo; 
III - queima a céu aberto; 
IV - deposig¢ao em areas sob regime de protecao especial e areas sujeitas a inunda¢4o; 

V - langamentos em sistemas de redes de drenagem de aguas pluviais, de esgotos, de 
eletricidade, de telecomunicagées e assemelhados; 

VI - infiltragao no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo Orgio de 
controle ambiental estadual competente; 

VII - utilizagéo para alimentagado animal, em desacordo com a legislago vigente; 
VIII - utilizagao para alimenta¢ao humana; 
IX - encaminhamento de residuos de servicgos de satide para disposi¢céo final em 

aterros, sem submeté-los previamente a tratamento especifico, que neutralize sua 
periculosidade. 

Paragrafo unico. Em situagdes excepcionais de emergéncia sanitaria e fitossanitaria, 
os Orgaéos da satide e de controle ambiental competentes poderao autorizar a queima de 
residuos a céu aberto ou outra forma de tratamento que utilize tecnologia alternativa. 

Art. 13. Os responsaveis pela degradacgéo ou contamina¢4o de areas em decorréncia 

de suas atividades econémicas, de acidentes ambientais ou pela disposicéo de residuos 
sdlidos, deverfo promover a sua recuperag¢éo ou remediagao em conformidade com 
procedimentos especificos, estabelecidos na legislagéo vigente. 

Art. 14. A Administragaéo Publica optara, preferencialmente, nas suas compras e 

contrata¢des, pela aquisic¢éo de produtos de reduzido impacto ambiental, que sejam nado 

perigosos, reciclaveis e reciclados, devendo especificar essas caracteristicas na descri¢ao do 
objeto das licitagdes, observadas as formalidades legais. 

Capitulo II 
Do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos 

Art. 15. O Plano Municipal de Gerenciamento de Residuos Sdélidos, que acompanha a 
presente lei, constitui documento obrigatoriamente integrante do processo de licenciamento 

das atividades e contempla os aspectos referentes a geracAo, segregac4o, acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposicgao final, bem como a eliminacao dos 

riscos, a protecdo a saude e ao ambiente, e em especial: 
I - as diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hidricos e no Plano 

Estadual de Saneamento; 

II - o cronograma de implanta¢4o e programa de monitoramento e avaliacgado das 

medidas e das agdées implementadas. 

Art. 16. O Municipio devera reavaliar o Planos Municipal de Gerenciamento de 

Residuos Urbanos, que é parte integrante da presente lei, a cada quatro anos, observando: 
I - a origem, a quantidade e a caracterizagéo dos residuos gerados, bem como os 

prazos maximos para solug4o dos problemas de destinacao;
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II - a estratégia geral do responsavel pela gerac4o, reciclagem, tratamento e disposicdo 

dos residuos sdlidos, inclusive os provenientes dos servicos de saude, com vistas 4 protecado 
da satide publica e do meio ambiente; 

III - as medidas que conduzam 4 otimiza¢ao de recursos, por meio da cooperacao 

entre os Municipios, assegurada a participacéo da sociedade civil, com vistas 4 implantacdo 
de solucées conjuntas e aco integrada; 

IV - a definic¢ao e a descrigéo de medidas e solucées direcionadas: 

a) as praticas de prevenc4o a poluicao; 

b) a minimizagdo dos residuos gerados, através da reutilizagfo, reciclagem e 
recupera¢ao; 

c) a compostagem; 

d) ao tratamento ambientalmente adequado; 
5. os tipos e a setoriza¢ao da coleta; 

6. a forma de transporte, armazenamento e disposi¢ao final; 

V - as aces preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de manuseio incorreto 
ou de acidentes; 

VI - as areas para as futuras instalagdes de recebimento de residuos, em consonancia 
com os Planos Diretores e legislacgao de uso e ocupac¢ao do solo; 

VII - 0 diagnostico da situag4o gerencial atual e a proposta institucional para a futura 

gestao do sistema; 

VIII - 0 diagndstico e as a¢des sociais, com a avaliacao da presenga de catadores nos 

lix6es e nas ruas das cidades, bem como as alternativas da sua inclusdo social; 

IX - as fontes de recursos para investimentos, operagéo do sistema e amortizac4o de 
financiamentos. 

Paragrafo unico. O horizonte de planejamento do Plano de Gerenciamento de 
Residuos Urbanos seré compativel com o periodo de implantagéo dos seus programas e 

projetos, sera periodicamente revisado e compatibilizado com o plano anteriormente vigente. 

Capitulo II 
Dos Residuos Urbanos 

Art. 17. O presente Plano de Gerenciamento Integrado estabelece o planejamento e 

execucdo dos servicos de limpeza para garantia da prestag4o de servi¢o com regularidade e 
continuidade. 

Art. 18. Os usuarios dos sistemas de limpeza urbana deverao acondicionar os 
Residuos para coleta de forma adequada, cabendo-lhes observar as normas municipais que 

estabelecem as regras para a seleg4o e acondicionamento dos residuos no proprio local de 

origem, e que indiquem os locais de entrega e coleta. 
§ 1°. Nos termos previsto no Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos 

Sdlidos, que segue em anexo, a Prefeitura Municipal, por meio dos érgaos competentes, dara 
ampla publicidade as disposig6es e aos procedimentos do sistema de limpeza urbana, bem 
como da forma de triagem e selecdo, além dos locais de entrega dos residuos. 

§ 2°. A coleta de residuos urbanos sera feita, preferencialmente, de forma seletiva e 
com inclusao social, nos termos do respectivo plano. 

B | ey



PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

  

Art. 19. O Municipio deve, nos limites de sua competéncia e atribui¢gdes, conforme e 

na forma prevista no Plano em anexo: 
I - promover agées objetivando a que os sistemas de coleta, transporte, tratamentos e 

disposi¢4o final de residuos sdlidos sejam estendidos a todos os Municipios e tendam aos 
principios de regularidade, continuidade, universalidade em condi¢gdes sanitarias de 

seguranga; 
II - incentivar a implantag4o, gradativa, pela populacao da segrega¢ao dos residuos 

sdlidos, visando ao reaproveitamento e a reciclagem; 
III - cuidar para atingimento da auto sustentabilidade econdmica do sistema de 

limpeza urbana; 
IV - promover a elaboragao de legislagéo e atos normativos especificos de limpeza 

urbana, observando as politicas estadual e federal; 
V - criar mecanismos que facilitem o uso e a comercializagao dos reciclaveis e 

reciclados; 

VI - realizar parcerias com as industrias recicladoras e a iniciativa privada nos 
programas de coleta seletiva e no apoio a implantacao e desenvolvimento de associagdes ou 

cooperativas de catadores. 

Capitulo IV 

Dos Residuos Industriais 

Art. 20. O gerenciamento dos residuos industriais, especialmente os perigosos, desde 
a geracao até a destinac&o final, sera feito de forma a atender os requisitos de prote¢4o 
ambiental e de saude publica, com base no Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos de 

que trata esta Lei. 

Art. 21. Compete aos geradores de residuos industriais a responsabilidade pelo seu 

gerenciamento, desde a sua geragdo até a sua disposi¢Ao final, incluindo: 

I - a separacéo e coleta interna dos residuos, de acordo com suas classes e 

caracteristicas; 

II - o acondicionamento, identifica¢&o e transporte interno, quando for o caso; 
II] - a manuten¢4o de areas para a sua operacdo e armazenagem; 

IV - a apresentacdo dos residuos a coleta externa, quando cabivel, de acordo com as 

normas pertinentes e na forma exigida pelas autoridades competentes; 
V - o transporte, tratamento e destinagéo dos residuos, na forma exigida pela 

legislacdo pertinente. 

Art. 22. O emprego de residuos industriais perigosos, mesmo que tratados, reciclados 

ou recuperados para utilizagéo como adubo, matéria-prima ou fonte de energia, bem como 
suas incorporacdes em materiais, substancias ou produtos, dependera de prévia aprova¢ao dos 

orgaos competentes, mantida, em qualquer caso, a responsabilidade do gerador. 
§ 1°. O fabricante devera comprovar que o produto resultante da utilizacao dos 

residuos referidos no "caput" deste artigo nado implicara risco adicional a sate publica e ao 

meio ambiente. 
§ 2°. E vedada a incorporacao de residuos industriais perigosos em materiais, 

substancias ou produtos, para fins de diluig&o de substancias perigosas.
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Art. 23. As instalagées industriais para o processamento de residuos sAo consideradas 
unidades receptoras de residuos, estando sujeitas as exigéncias desta Lei. 

Capitulo V 
Dos Residuos Perigosos 

Art. 24. Os residuos perigosos que, por suas caracteristicas, exijam ou possam exigir 

sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou 

destinac¢Ao final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e a satide publica, deverao receber 

tratamento diferenciado durante as operagées de segregacéo, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposi¢ao final. 

Art. 25. A concesséo de alvara para empreendimento ou atividade que gere residuo 

perigoso condicionar-se-4 4 comprovag¢a4o de capacidade técnica para o seu gerenciamento 
mediante o licenciamento prévio pela autoridade de controle ambiental. 

Art. 26. A coleta e gerenciamento de residuos perigosos, quando nao forem 

executados pelo préprio gerador, somente poder&o ser exercidos por empresas autorizadas 

pelo org&o de controle ambiental para tal fim. 

Art. 27. O transporte dos residuos perigosos, ainda que somente dentro do municipio, 

devera ser feito com emprego de equipamentos adequados, sendo devidamente 
acondicionados e rotulados em conformidade com as normas nacionais e internacionais 

pertinentes. 

Paragrafo tinico. Quando houver movimentacao de residuos perigosos para fora da 

unidade geradora, os geradores, transportadores e as unidades receptoras de residuos 
perigosos deverdo, obrigatoriamente, utilizar o Manifesto de Transporte de Residuos, de 
acordo com critérios estabelecidos pela legislagao vigente. 

Titulo HI 
Da Informacao 

Capitulo I 

Da Informacgao e da Educagao Ambiental 

Art. 28. O é6rgdo ambiental elaborara e apresentara, anualmente, relatério da situacao 

da destinacdo e tratamento dos residuos sdlidos, identificando: 
I - as fontes prioritdrias, efetiva ou potencialmente, poluidoras, industriais, de 

transportadoras e locais de disposig4o de residuos sdlidos, especialmente, os industriais e os 

perigosos; 
II - relac4o de fontes e substAncias consideradas de interesse para a prote¢4o ambiental 

no que se refere aos residuos solidos. 

Art. 29. Fica assegurado ao publico em geral, o acesso as informagées relativas a 
residuos sélidos existentes nos bancos de dados dos érgfos e das entidades da administrag¢do 

direta e indireta do Municipio. 
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Art. 30. Em conformidade com 0 estabelecido no Plano em anexo, o Poder Publico 

fomentara e promovera a educacdo ambiental sobre residuos sdlidos. 

Titulo IV 
Das Responsabilidades 

Capitulo I 

Das Responsabilidades 

Art. 31. Os geradores de residuos sao responsaveis pela gestio dos mesmos. 
Paragrafo unico. Para os efeitos deste artigo, equipara-se ao gerador o Orgaéo 

municipal ou a entidade responsavel pela coleta, pelo tratamento e pela disposi¢4o final dos 

residuos urbanos. 

Art. 32. No caso de ocorréncias envolvendo residuos que coloquem em risco o 

ambiente e a satide publica, a responsabilidade pela execugdo de medidas corretivas sera: 

I - do gerador, nos eventos ocorridos em suas instalagdes; 
II - do gerador e do transportador, nos eventos ocorridos durante o transporte de 

residuos sélidos; 
III - do gerador e do gerenciador de unidades receptoras, nos eventos ocorridos nas 

instalagdes destas ultimas. 
§ 1°. Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos acidentais de residuos deverao 

ser comunicados por qualquer dos responsaveis, imediatamente apds o ocorrido, a defesa 

civil, aos 6rgios ambiental e de satide publica competentes. 
§ 2°. O gerador do residuo derramado, vazado ou despejado acidentalmente devera 

fornecer, quando solicitado pelo 6rgio ambiental competente, todas as informagées relativas 

a quantidade e composi¢ao do referido material, periculosidade e procedimentos de 

desintoxicag4o e de descontaminac¢ao. 

Art. 33. Para encerramento das atividades no municipio os geradores e gerenciadores 

de unidades receptoras de residuos sdélidos deverao comprovar o registro de encerramento de 

atividades junto aos orgaos ambientais competentes. 

Art. 34. O gerador de residuos de qualquer origem ou natureza e seus sucessores 

respondem pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais. 
§ 1°. Os geradores dos residuos referidos, seus sucessores, e os gerenciadores das 

unidades receptoras, em atendimento ao principio.do poluidor-pagador, so responsaveis 

pelos residuos remanescentes da desativagaio de sua fonte geradora, bem como pela 

recuperacao das areas por eles contaminadas. 

§ 2°. O gerenciador de unidades receptoras responde solidariamente com o gerador, 

pelos danos de que trata este artigo, quando estes se verificarem em sua instala¢ao. 

Art. 35. O gerador de residuos sélidos de qualquer origem ou natureza, assim como os 

seus controladores, respondem solidariamente pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais, 

decorrentes de sua atividade, cabendo-lhes proceder, 4s suas expensas, as atividades de 

prevengdo, recuperacao ou remediag&o, em conformidade com a solu¢&o técnica aprovada 

pelo 6rgio ambiental competente, dentro dos prazos assinalados, ou, em caso de 

inadimplemento, ressarcir, integralmente, todas as despesas realizadas pela administragao 

publica para a devida correc4o ou reparacdo do dano ambiental. 

10  
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Art. 36. Os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por suas 

caracteristicas, exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinacdo final, de forma a evitar danos ao 

meio ambiente e a satde publica, mesmo apds o consumo de seus residuos desses itens, sAo 
responsaveis pelo atendimento de exigéncias estabelecidas pelo 6rg4o ambiental. 

Art. 37. As unidades de tratamento de residuos de servicos de sade somente poderao 

ser licenciadas quando localizadas em areas em que a legislag&o de uso e ocupagao do solo 
permitir o uso industrial ou quando localizadas dentro de areas para recepc&o de residuos 
previamente licenciadas. 

Art. 38. Na forma desta Lei, sAo responsaveis pelo gerenciamento dos residuos de 
construcao civil: 

I. O proprietario do imével e/ou do empreendimento; 

II. O construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha o poder 

de decis4o na construc¢4o ou reforma; 

III]. As empresas e/ou pessoas que prestem servicgos de coleta, transporte, 

beneficiamento e disposigées de residuos de construgao civil. 

Titulo V 

Capitulo I - Das Disposicées Finais 

Art. 39. Faz parte integrante da presente Lei o planejamento contendo os objetivos, 

diagndéstico da situacdo atual, preposigdes e demais itens incluso no Plano Municipal de 
Gestao Integrada de Residuos Sdlidos, que segue em anexo, cuja observancia se obrigam os 
gestores, gerenciadores e geradores de residuos sdlidos. 

Art. 40. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Muzambinho-MG, 22 setembro de 2015. 

Ivan Antonio = Freitas 
Prefeito Registrado e Publicado no local 

de costume, no Saguao desta 
Prefettura 

enlanar, Em:s2d (09) J6- 
Normtia Ceravolo Montanari 7 ; 

Chefe de Gabinete 5 ef VOT Wortashari 

Chefe de Gabinete 
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1. INTRODUCAO 

Em agosto de 2010, foi promulgada a Lei de n° 12.305/2010 que 

institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos. Esta Lei veio trazer nova luz 

a forma de como os municipios tratam seus residuos, de como realizam a 

segregacao em sua coleta e como é realizada sua disposi¢ao final. 

Trouxe-nos, ainda, os principios, objetivos e instrumentos, bem 

como as diretrizes relativas a gestao integrada e ao gerenciamento de 

residuos sOolidos, atribuindo responsabilidades aos geradores e ao poder 

publico 

Diante disso, estao sujeitas a observancia desta Lei as pessoas 

fisicas ou juridicas, de direito publico ou privado, responsaveis, direta ou 

indiretamente, pela geracao de residuos sdlidos e as que desenvolvam 

acées relacionadas a gestao integrada ou ao gerenciamento de residuos 

solidos. 

Deste Modo, este Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos 

Solidos, tem a funcao de diagnosticar a situagao atual dos residuos solidos 

gerados no municipio, descrevendo a atual situagao da gestao destes 

residuos, quantificando-o, apontando inadequagées e propondo solugdes 

que atendam as legislacgdes vigentes. 
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2. OBJETIVOS DO PLANO 

2.1. Objetivos Gerais 

Levantar e sistematizar os dados existentes referente ao manejo 

atual dos residuos sdlidos urbanos gerados no municipio de Muzambinho, e, 

propor melhorias no sistema de Limpeza Urbana Municipal e de disposi¢ao 

final, abordando os aspectos sdécio-econémicos e ambientais que envolvem 

o tema. 

2.2. Objetivos Especificos 

- Diagnosticar a situagao atual do manejo e da disposi¢ao dos 

residuos sdlidos urbanos do municipio de Muzambinho; 

- Identificar os  principais problemas  sd6cio-econémicos e 

ambientais, os passivos ambientais e os pontos de descarte irregular 

relacionados com os residuos s6lidos; 

— Propor solugdées coerentes para a adequada disposi¢ao final em 

curto, médio e longo e prazo; 

- Criar programa de educa¢ao ambiental formal e informal. 

  

GEOMA - Geologia, Agua e Meio Ambiente Ltda. Zz 

Rua Maranhio, n° 1.965 — Centro — Catanduva/SP — geoma.100@gmail.com — (17) 3251 - 5953 ELC



  

  

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO/M DATA: JULH GEOMA U U /MG ATA: JULHO/2015 
  

AMBIENTAL RELATORIO: PMGIRS PASTA: 01         

3. METODOLOGIA 

O presente plano foi elaborado levando-se em conta quatro 

principais aspectos: descrigado do problema; diagndstico, progndéstico e 

educa¢gao ambiental. 

Para tanto, foram realizadas visitas aos locais de coletas e 

disposi¢ao dos residuos sdlidos, elaboragao de planilhas e treinamento aos 

responsaveis pela coleta dos dados. Foram realizadas, ainda, pesquisas em 

publicag6es especificas e em registros e controles feitos pela prdpria 

prefeitura. 

Auxiliou-nos, também, na coleta de informagées, Coordenadorias 

municipais, e diversos servidores de cada setor. 

Nas visitas realizadas foram realizados registros fotograficos e 

identificagao de pontos de descartes adequados e inadequados dos residuos 

gerados no municipio, assim como, a forma de coleta destes residuos. 

Levamos em conta, além dos métodos ja explicitados, todos os 

parametros observados para a elaboracao do Plano Nacional de Residuos 

Sdlidos constantes no artigo 19, secao IV, Capitulo II, Titulo Ill da Lei n° 

12.305 de 02 de agosto de 2010 que dispéde sobre a politica nacional dos 

residuos solidos. 

Optamos pela periodicidade de revisao deste plano a cada quatro 

anos, visto a dinamica do assunto e a necessidade de adequacgao de 

disposi¢ao adequada do municipio nas principais tipologias de residuos. 
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4.1. Dados Gerais 

De acordo com as informagées fornecidas pelo IBGE — Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica, PNDU — Programa das Nagédes Unidas 

para o Desenvolvimento e FJP — Fundagao Joao Pinheiro, dados estatisticos 

e sdcio-econémicos, assim como as projegcdes das populagdes total e 

urbana residentes no municipio de Muzambinho evolui conforme os dados 

apresentados na tabela 1. 

Tabela 1. Dados Gerais do Municipio de Muzambinho        
     
Populagao estimada 2014 (hab.) 21.012 

  

Taxa Composta de Crescimento Anual da 0,70 

Populagao (CAGR) — 2010/ 2013 (% a.a.) 

  

Taxa de Mortalidade Infantil 2010(por mil nascidos 15,3 
vivos) 

  

    
Fontes: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica / PNDU - Programa 
das Nacgées Unidas para o Desenvolvimento / FJP — Fundagao Joao Pinheiro. 

4.2. Histdrico do Municipio 

Antes da chegada dos portugueses, Muzambinho era habitada por 

indios, provavelmente. Ja em 1762, as margens do corrego e ao longo de 

alguns caminhos abertos nas matas, ao norte de Sao Bartolomeu e ao sul de 

Jacui, essas terras eram habitadas por negros, quilombolas, bandeirantes 

paulistas e portugueses que iam de Jacui para Cabo Verde. 

Nessa época, os portugueses ja haviam migrado para Quilombo, 

local onde hoje se encontra Muzambinho, dando origem a muitas familias. 
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Com a chegada desses habitantes, veio a habilidade para tratar a terra, o 

cuidado com as criagées, a tecelagem artesanal, a fabricagao de queijo, a 

técnica para fabricar o agucar, a rapadura, o fumo, o trabalho com o couro e 

madeira, a religiao, o folclore e as crendices populares. 

Em 1764, o governador de Minas desceu para Cabo Verde e 

passou por Quilombo. Em 1765, um mapa organizado por ordem do 

governador da Capitania de Minas Gerais, Dom Luiz Diogo, mostrava 

Quilombo. E outro mapa, de 1767, mostrava Quilombo com dois outros 

nucleos, Dumba, que significa leao em muitas linguas africanas, e Zumdu 

(ou Zédu), hoje municipio de Jacui. 

Em 1852, 0 povoado ja estava formado e, em 1866, passou a ser 

paroquia. Doze anos depois, era uma vila formando termo com as freguesias 

de Dores de Guaxupé, atual Guaxupé, e Santa Barbara das Canoas, hoje 

Guaranésia. 

A historia de Muzambinho também se associa a luta pela liberdade 

dos africanos, a maioria vindos de Angola e Mogambique. Na regiao houve 

grande incidéncia de africanos que fugiram das fazendas e se esconderam 

na regiao, principalmente, onde hoje é o bairro Brejo Alegre. 

O nome Muzambinho vem da influéncia africana na formagao do 

povoado e possui varios significados. Segundo a tradicao, o nome da cidade 

se originou da palavra mocambo ou mocambinho, isto 6, moradia utilizada 

pelos negros escravos fugitivos. 

Formagao Administrativa 

Distrito criado com a denominagao de Sao José da Boa Vista, pela 

Lei provincial n° 1277, de 02 de janeiro de 1866, e lei estadual n° 2, de 14 de 

setembro de 1891, subordinado ao municipio de Cabo Verde. 

Elevado a categoria de vila com a denominagao de Muzambinho, 

pela lei provincial n° 2500, de 12 de novembro de 1878, desmembrado do 

municipio de Cabo Verde. Sede na antiga freguesia de Sao José da Boa 
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Vista. Constituido do distrito sede. Nao temos a data de instalagao. Elevado 

a condi¢ao de cidade com a denominacgao de Muzambinho, pela lei 

provincial n° 2687, de 30 de novembro de 1880, pela lei municipal n° 146, de 

27 de setembro de 1901, e lei estadual n° 2, de 14 de setembro de 1891, é 

criado o distrito de Sao Sebastiao da Barra Mansa e anexado ao municipio 

de Muzambinho. 

Pela lei estadual n° 556, de 30 de agosto de 1911, a vila de 

Muzambinho adquiriu do municipio de Cabo Verde o distrito de Monte Belo. 

Em divisa€o administrativa referente ao ano de 1911, 0 municipio é 

constituido de trés distritos: Muzambinho, Barra Mansa (ex-Sao Sebastiao 

da Barra Mansa) e Monte Belo. 

Assim permanecendo nos quadros de apuragao do recenseamento 

geral de um de setembro de 1920. Pela lei estadual n° 843, de 07 de 

setembro de 1923, o distrito de Barra Mansa tomou a denominagao de 

Juruaia. 

Em divisao administrativa referente ao ano de 1933, o municipio é 

constituido de trés distritos: Muzambinho, Juruaia (ex-Barra Mansa) e Monte 

Belo. Assim em divisées territoriais datadas de 31 de novembro de 1936 e 

31 de novembro de 1937. Pelo decreto-lei estadual n° 148, de 17 de 

dezembro de 1938, desmembra do municipio de Muzambinho o distrito de 

Monte Belo. Elevado a categoria de municipio. 

No quadro fixado para vigorar no periodo de 1939-1943, o municipio é 

constituido de dois distritos: Muzambinho e Juruaia. 

Pela lei n° 336, de 27 de dezembro de 1948, desmembra do 

municipio de Muzambinho o distrito de Juruaia. Elevado a categoria de 

municipio. 

Em divisao territorial datada de 01 de julho de 1960, o municipio é 

constituido do distrito sede. Assim permanecendo em divisao territorial 

datada de 2007. 

Alteragao toponimica distrital 
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Sao José da Boa Vista para Muzambinho, alterado pela lei 

provincial n° 2500, de 12 de novembro de 1878. 

Fonte: Confederagao Nacional de Municipios 

4.3. Densidade Demografica 

Estudado a partir de dados quantitativos, de suas variagdes e do 

seu estado, com isso a demografia se utiliza de muitos dados estatisticos 

para identificar as caracteristicas das populagées e até propor politicas 

publicas. 

Portando Densidade Demografica € a medida expressa pela 

relagao entre a populacgao e a superficie do territ6rio, ou seja, utilizado para 

verificar a intensidade de ocupa¢ao de um territorio. 

Grafico 1: Densidade Demografica (Municipio de Muzambinho 
e oat de Minas Gerais 

SC ET: Ee ely Lau 

4 OR 

Estado de Minas Gerais Municipio de Muzambinho 

  

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

4.4. Taxa de Crescimento Anual da Populagao 

Expressa um percentual de incremento médio anual da populagao 

residente em determinado espaco geografico, no periodo considerado, o 

valor da taxa refere-se a medida anual obtida para um periodo de anos 
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compreendido entre dois momentos, em geral corresponde aos censos 

demograficos. 

Essa taxa é utilizada para analisar variagdes geograficas e 

temporais do crescimento populacional, realizar estimativas e projecdes 

populacionais, para periodos curtos. 

Portanto Expressa em termos percentuais o crescimento médio da 

populagao em um determinado periodo de tempo, indica o ritmo de 

crescimento populacional, essa taxa é influenciada pela dinamica da 

natalidade, mortalidade e migragées. 

Tabela 2: Taxa de Crescimento Anual da Populacao (% a.a 

Poptlagdo-. =~ Taxade Cresc. 

    

  

  

  

  

  

‘Total (hab.) °© ° daPop.(%a.a) . 
1991 17.887 

1996 18.898 111% 

2000 20.589 2,17% 

2007 19.925 -0,47% 

2010 20.430 0,84% 

2014 21.012 0,70%       

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica / 
Ministério do Meio Ambiente 

Grafico 2: Ae de CTescimienic Anual da Populagao (Em ‘% a.a) 
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Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica /_ 
Ministério do Meio Ambiente 
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4.5. Grau de Urbanizagao 

Indica a proporgao da populacao total que reside em areas 

urbanas, segundo a _ divisao politico-administrativa estabelecida pela 

administragao municipal. Acompanha o processo de urbanizacao brasileira, 

em diferentes espagos geograficos, subsidia processos de planejamento, 

gestao e avaliacgao de politicas publicas, para adequacao e funcionamento 

da rede de servicos sociais e de infra-estrutura urbana. 

Sendo assim o percentual da populagao urbana em relacao a 

populacdo total. E calculado geralmente, a partir de dados censitarios, 

segundo a formula: 

Figura 1: Calculo do grau de urbanizacgao (ano de 2010) 
  

  

  

Populagao Urbana 
Graude __ (15.731) X100 = 76,99 

Urbanizagao Populagao Total % 
(20.432)     

Grafico 3: Grau de Urbanizagao nos anos de 2007 e 2010 _ 

    
Grau fo f=) Urbanizac3o 

ed 

  

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 
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4.6. PIB per Capita 

O Produto Interno Bruto — PIB sao os bens e servicos finais 

produzidos durante um determinado periodo de tempo, descontadas as 

despesas com os insumos utilizados no processo de producado. E a 

medida do total do valor adicionado bruto gerado por todas as atividades 

econémicas, acrescida dos impostos liquidos de subsidios sobre produtos 

nao incluidos na valoragao da produg¢ao. 

Portanto, o Produto Interno Bruto per Capita - PIB PER CAPITA, 

é o resultado da divisao do valor PIB pelo numero de habitantes da area 

em estudo. 

Grafico 4: PIB per Capita 

   
Evoluc3o do aT} Anual Per 

Capita | 2000-2011 (Em R$) 
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Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/ 
Fundagao Joao Pinheiro (FJP) 

4.7. indice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

Indicador que focaliza o municipio como unidade de analise, a 

partir das dimensGes de longevidade, educagao e renda, que participam com 

pesos iguais na sua determinagao, segundo a formula: 

Indice de Longevidade + Indice de Educagao + Indice de Renda 

3 
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Em relagao a Longevidade, o indice utiliza a esperanga de vida ao 

nascer (numero médio de anos que as pessoas viveriam a partir do 

nascimento). No aspecto educa¢ao, considera o numero médio dos anos 

de estudo (razao entre o numero médio de anos de estudo da popula¢cao 

de 25 anos e mais, sobre o total das pessoas de 25 anos e mais) e a taxa 

de analfabetismo (percentual das pessoas com 15 anos e mais, incapazes 

de ler ou escrever um bilhete simples). Em relagao a renda, considera a 

renda familiar per capita (razao entre a soma da renda pessoal de todos 

os familiares e o numero total de individuos na unidade familiar). Todos os 

indicadores sao obtidos a partir do Censo Demografico do IBGE. O IDHM 

se situa entre 0 (zero) e 1 (um), os valores mais altos indicando niveis 

superiores de desenvolvimento humano. Para referéncia, segundo 

classificagao do PNUD, os valores distribuem-se em trés categorias: 

a. Baixo desenvolvimento humano, quando o IDHM for menor que 

0,500; 

b. Médio desenvolvimento humano, para valores entre 0,500 e 0,800; 

c. Alto desenvolvimento humano, quando o indice for superior a 0,800. 

Tabela 3: Indice de Desenvolvimento Humano Municipal — IDHM 

010 0,74 0,723 - 0,859 0,652 

Fonte: Programa das Nacgées Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
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Fonte: Programa das Nac6es Unidas para Desenvolvimento (PNUD) - 

4.8. Projegao de populagao (habitantes) 

As projegdes populacionais sao essenciais para orientagao de 

politicas publicas e tornam-se instrumentos valiosos para todas as esferas de 

planejamento, tanto na administragado publica quanto na privada. Tais 

informacées viabilizam estudos prospectivos da demanda por servicos publicos, 

como o fornecimento de agua ou a quantidade de vagas necessarias na rede 

de ensino, além de serem fundamentais para pesquisadores e estudo de 

determinados segmentos populacionais para os quais sao formuladas politicas 

especificas, como os idosos, jovens e criancas e mulheres, bem como para o 

setor privado no dimensionamento de mercados. 

A projecao populacional, para o caso especifico deste plano, traga 

um panorama do aumento da geragao de residuos sdlidos por habitante, desta 

forma pode-se dimensionar e planejar a sua destinagao adequada. 

Utilizou-se para este calculo planilha disponibilizada no enderego 

eletronico do Ministério do Meio Ambiente. 
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Tabela 4: Projecdes da Populacao no Munici Dio de Muzambinho 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Ano y ‘ Habitantes * 

2014 21012 

2015 21158 

2016 21303 

2017 21449 

2018 21594 

2019 21740 

2020 21885 

2021 22031 

2022 22176 

2023 22322 

2024 22467 

2025 22613 

2026 22758 

2027 22904 

2028 23049 

2029 23195 

2030 23340 

2031 23486 

2032 23631 

2033 23777 

2034 23922     

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica / 
Ministério do Meio Ambiente 
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  4.9. Educacgao 

4.9.1. Ensino Fundamental 

Grafico 6: Matriculas - Ensino f nd 
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Fontes: Ministério da Educacdo, Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 
Educacional 2012. 
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4.9.2. Ensino Médio 

Grafico 9: Matriculas - Ensino médio (ano de 2012) 
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Fontes: Ministério da Educacdo, Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 
Educacional 2012. 
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4.9.3. Ensino pré-escolar 

Grafico 12: Matriculas - Ensino pré-escolar (ano de 2012) 
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Fontes: Ministério da Educago, Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 

Educacional 2012. 
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4.10. Taxa de Analfabetismo da Populagao de 15 Anos e Mais 

Consideram-se como analfabetas as pessoas maiores de 15 anos 

que declararam nao serem capazes de ler e escrever ou que aprenderam a ler 

e escrever, mas esqueceram, e aS que apenas assinavam o prdprio nome. 

As pessoas capazes de ler e escrever um bilhete simples no idioma que 

conhecem sao consideradas alfabetizadas. 

Grafico 15: Taxa de analfabetismo no Municipio de Muzambinho /MG 
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Fonte: Ministério da Saude - DATASUS 

Grafico 16: Taxa de analfabetismo no Brasil 
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Fonte: Ministério da Sade - DATASUS 
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4.11. Estrutura Administrativa 

Muzambinho é€ um municipio brasileiro localizado na regiao sul 

do estado de Minas Gerais, no Planalto de Pogos de Caldas, esta a uma 

altitude média de 887 metros. Comarca de segunda entrancia, divisao do 

judiciario do estado de Minas Gerais, limita-se no lado sudoeste, com o 

estado de Sao Paulo, possui uma topografia acidentada, tipica da regiao 

serrana. 

O municipio faz divisa com as seguintes cidades: Juruaia, Monte 

Belo, Cabo Verde, Guaxupé, Caconde, Tapiratiba. 

Figura 2: Municipio de Muzambinho no Estado de Minas Gerais 
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O Sr. Ivan Anténio de Freitas é o atual prefeito do municipio de 

Muzambinho (2013-2016) 

A Administragao do Municipio, de acordo com artigo 1° da Lei 

Complementar n° 005, de 09 de janeiro de 2001, e alteragdées posteriores, 

esta a cargo dos seguintes Setores e Secretarias: 

| — Gabinete do Prefeito; 

Il — Controladoria Interna; 

Ill — Procuradoria-Geral: 

IV — Secretaria de Assuntos Juridicos; 

V — Secretaria de Satide; 

Vi — Secretaria de Acao Social, Trabalho e Habitagao; 

Vil — Secretaria de Agricultura; 

VIIl — Secretaria de Industria, Comércio e Turismo; 

IX — Secretaria de Obras; 

X — Secretaria de Administragao e Recursos Humanos; 

X!| — Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura; 
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XII — Secretaria da Educagao; 

XIll — Secretaria de Fazenda; 

XIV — Secretaria de Meio-Ambiente. 
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5. _DIAGNOSTICO 

O inciso XVI art.3°, Capitulo Il da Lei n° 12.305 de 02 de agosto de 

2010, define residuos sdlidos como: material, substancia, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 

destinagao final se procede, se propde proceder ou se esta obrigado a 

proceder, nos estados sdlido ou semi sdlido, bem como gases contidos em 

recipientes e liquidos cujas particularidades tornem inviavel o seu 

langamento na rede publica de esgotos ou em corpos d’agua, ou exijam para 

isso solugdes técnica ou economicamente inviaveis em face da melhor 

tecnologia disponivel; 

5.1. Legislagao e Normas Brasileiras Aplicaveis 

Com excegao da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 e da e Lei 

11.445 de 05 de janeiro de 2007, que norteiam o gerenciamento de 

Residuos e Saneamento, existe no Brasil, legislagao especifica e normas, 

aplicaveis aos residuos diagnosticados e que precisam ser analisadas, para 

que o planejamento das acdes seja desenvolvido de forma adequada. 

Tabela 5: Legislacao e Normas Brasileiras Aplicaveis     
    

Lei Federal 11.445, 

Decreto Federal 7.217, Lei NBR 10.004 aNBR 

Federal 12.305, Decreto 10.007 

Federal 7.404 

Documentos 
aplicaveis a todas as 
tipologias de residuos 

      

    
Residuos sdlidos Resolugao CONAMA: NBR 15.849, NBR 
domiciliares -RSD 420/2009, 404/2008, 13.221,NBR 13.334, 
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umidos 386/2006, 378/2006, NBR 13.999, NBR 
378/2006, 316/2002 e 14.599, NBR 8.849, 
275/2001. NBR 14.283, NBR 

13.591, NBR 13.463, 
NBR 1.298, NBR 
13. 897 = 

      
    

  
    

    
  

        
  

  
    

  

  
  
    

Residuos de limpeza 

  

RE ‘NBR 13.896 

asi Bat, saueeed NBR 13.221, NBR 15.112 a NBR 15.116. 
Residuos de 
construg¢ao civil     

  

  
    

    
    
  

    

Residuos - Resolucéo CONAMA 
equipamentos 420/2009, 401/2008, 023/ 

letr6ni 1996, 228/1997 
: solug ) CONAMA © 

NBR 8418, NBR 
10157, NBR 11175 

   

  
  

  

  

pecclucae J CONAMA “NBR 8418, 
420/2009 10157 

  

Residuos - lampadas 

  

| Resolucdo CONAMA : 
06 
Bo CON eM . 

2011, 420/2009, 
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430/2011, 420/2009, 
410/2009, 380/2006, 
375/2006, 357/2005, 
005/1994 

Residuos de 
drenagem 

NBR: 7166, NBR 
13222 

  

ABNT NBR ISO 
14952-3, NBR 14283, 
NBR 12235, NBR 
8418, NBR 11175, 

Resolugao CONAMA N° 
420/2009, 401/2008, 
362/2005, 228/1997, 
023/1996, 008/1991. 

-Resolu MA 

Residuos industriais 

ee 

  

1 
        

      

      
      

  

NAMA 

  

Residuos 
agrosilvopastoris 

334/2003 

  

Fonte: Ministério do Meio Ambiente / Secretaria de Recursos Hidricos e Ambiente 

Urbano - SRHU/MMA 

5.2. Residuos Sdlidos Domiciliares (RSD) 

Sao Residuos oriundos das atividades cotidianas dos domicilios, 

empresas comerciais e industrias que nao oferecem risco iminente a saude 

publica ou ao meio ambiente. 

Os residuos solidos domiciliares, segundo ABNT (1987) e IPT e 

CEMPRE (1995), sao aqueles originados da vida diaria das residéncias, 

constituido por restos de alimentos (tais como cascas de frutas e verduras), 

produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, 

papel higiénico, fraldas descartaveis e uma grande diversidade de outros 

itens. De acordo com Barros et al. (1995), residuo domiciliar é todo material 

gerado no ambiente doméstico, tais como: restos de alimentos, embalagens, 

plasticos, vidros, latas, materiais de varredura, folhagens e lodos de fossas 

sépticas. 
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Dos estabelecimentos comerciais o lixo ¢é_ constituido 

principalmente por papéis, plasticos, embalagens diversas e residuas de 

asseios dos funcionarios, tais como, papel toalha e papel higiénico. 

Segundo Barros et al. (1995), residuos comerciais sao os residuos 

produzidos em _ estabelecimentos comerciais, e suas _ caracteristicas 

dependem das atividades ali desenvolvidas. Por exemplo, no caso de 

restaurantes, predominam os residuos organicos; ja nos escritdrios, verifica- 

se uma grande quantidade de papéis. IBAM (2001) define como residuos 

comerciais aqueles gerados em atividades comerciais, cujas caracteristicas 

dependem do tipo da atividade realizada 

Podem ser segregados em residuos secos, passiveis de 

reciclagem (latas, vidros, plastico, jornais e revistas), residuos umidos, 

constituidos por materiais organicos, oriundos de sobras de alimentos ou 

alimentos impréprios para consumo humano e Rejeitos, que sao aqueles 

residuos sdlidos que, depois de esgotadas todas as_ possibilidades 

recuperagao por processos tecnolégicos disponiveis e economicamente 

viaveis, nao apresentem outra possibilidade que nao a disposic¢ao final 

ambientalmente adequada. 

Os dados para elaboracaéo do presente diagndstico foram 

computados através de levantamento realizado entre os dias 15 a 21 de 

junho de 2015, calculando a partir destes, a média mensal e diaria de 

residuos gerados em Tonelada 

Este montante compreende todas as tipologias de residuos sdlidos 

domiciliares (secos, organicos e rejeitos), uma vez que nao ha quaisquer 

separacées destes residuos no ato da coleta. 
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Tabela 6: Residuos sdlidos gerados no municipio de Muzambinho 
entre os dias 15 e 19 de junho de 2015 em Ton.     

15/06/15 10:48 9.780 13.720 3.940 

  

15/06/15 10:13 9.920 13.920 4.000 

  

15/06/15 15:11 9.620 14.750 5.130 

  

16/06/15 10:13 9.920 12.400 2.480 

  

16/06/15 11:34 9.780 13.100 3.320 

  

Total 2° dia 10410 

  

17/06/15 11:34 9.780 14.210 4.430 

  

17/06/15 10:21 9.920 13.080 3.160 

  

18/06/15     13.490 3.710 

   

    

   
18/06/15 14:39 9.920 42.290 2.370 

Total 4° dia 11970 

  

19/06/15 11:04 6.580 8.650 2.070 

  

19/06/15 15:31 9.780 12.740 2.960 
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Fonte: Prefeitura Municipal 

O Municipio de Muzambinho gera a média de 13.218 kg/dia de 

residuos solidos domiciliares perfazendo uma geracgao de residuos per 

capita de 0,63 kg/hab./dia. 

A sexta edicao do “Diagnéstico do Manejo de Residuos Solidos 

Urbanos”, do Ministério das Cidades, apresentou dados do Sistema Nacional 

de Informacgdes sobre Saneamento — SNIS, utilizando como populacao total 

da uma amostra estudada representando 53,2% da populacgao total do 

Brasil. Populagado esta pertencente a 418 municipios convidados (SNIS, 

2007). Para fins da andalise dos dados obtidos neste diagnostico, foram 

agrupados em seis faixas de porte populacional (considerando popula¢gao 

total de cada municipio): 

Faixa 1 Até 30.000 habitantes 

Faixa 2 de 30.001 até 100.000 habitantes 

Faixa 3 de 100.001 até 250.000 habitantes | 

Faixa 4de 250.001 até 1.000.000 habitantes 

Faixa 5de 1.000.001 até 3.000.000 habitantes 

Faixa 6 Mais de 3.000.000 de habitantes 
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Tabela 8: Quantidade coletada de RSD per capita em relagao a populagao 
atendida com 0 servigo de coleta, segundo 0 orte dos municipios 

sa RSD_ coletada fF 
Maximo | 

‘(kg/hab/dia) 

     

  

    

     

    

  

  

   

  

“(kg/hab/dia) 
0,14 

‘Munieipios 

46 
   

  

Fonte SNIS (2001) 

Conforme pudemos observar na Tabela 5, a geracgao de residuos 

(0,63 kg/hab/dia) no municipio de Muzambinho (faixa Populacional 1) 

enquadra-se na média nacional (de 0,14 a 1,09 kg/hab/dia). 

A Coleta dos Residuos Sdlidos Domiciliares - RSD no perimetro 

urbano é realizada de segunda a sabado em todos os bairros, e aos 

domingos no centro da cidade. Na area rural, a coleta é realizada através de 

escala predeterminada realizando coletas em torno de 200 (duzentos) 

pontos estratégicos, como por exemplo alguns importantes entroncamentos 

que dispée de lixeiras fixas. 

Sao utilizados para a coleta 03 (trés) caminhédes WV 15180 

Constelation ano/mod. 2011/2012, sendo dois compactadores e um 

cagamba, sendo este utilizado sazonalmente, conforme o aumento de 

demanda. 
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Figura 3: Caminhao coletor compactador. 
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Figura 5: Cam 
—, 

inhao coletor compactador. 
a“ oe 

  
Figura 6: Caminhao coletor compactador. 
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Todo residuo coletado é destinado para aterramento em uma 
x 

area pertencente a Prefeitura Municipal e devidamente licenciada pela 

Autorizagao Ambiental de Funcionamento n° 05086/2014, emitida pelo 

Conselho Estadual de Politica Ambiental da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel — SEMAD, do Governo do Estado 

de Minas Gerais, em 13 de outubro de 2014, com validade até 13 de outubro 

de 2018. 

Figura Le Autorizagao Ambiental de Funcionamento n° 05086/2014 

    

& GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

iP SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMAD 

  

  

Gocalizade no Barro Mogambo, Zona Rural ~ CEP: 37,.690-000, coordenndas geogrAlicam: Latitude -27° 19 & 

lachvinioeaiiee rf 17752014001 2014, om contornidade eer norman omblonton wgerioo. 

REGISTRO: 103118872014 . 

AUTORIZACAO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO 

N*, O5086/2014 

  

O Conseita Estadual du Polltion Ambiwnal - COPAM, no wio da suas ainbulpes, com base no inciso IX do Ar, 9 | 
da Lod 1. 7.72, da 8 netembro do 1980, inciza Viit do Art, 4° da Lol r?, 12.585, de 17 da jutho de 1997 « de acorda 
com © Incise Vill do Art. 4° do Beoreto w. 43.278, de 23 ge obs de 2003 © Act. 2 da Detberagdo Normative 
COPAM af, 14, dea 9 de setemben de 2004, por mei de sux Secrataia Exacitiva, AUTORIZA O | 
FUNCIONAMENTO do empreendimanto PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - pening: 
MOGAMGO - MATRICWLA 19.06%, CNPY 10G00.621N00147, pare a wlvidade TAATAMENTO EO 
INSPOSICAD FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URTANDS. enquadcada na DN 74/2004 sob o cédigo £.09-07- EN 

    
    

    

    

   

  
Longitude -4é SY 41,1. no Municipo ds Muzambinto, no Estado de Mines Gerais, cantorme proc 

Vedidade 4 (quatro) anos, com voncimanto ern 1310/2018. 

  

Esis autorizacho ado dispensa nem substitu a oblengiio, pelo requerente, Ge certnldes, aivan 
—. Igidos pela leyistagao Federal, Estadual ou 
    

  

          

  

    
Aversa Manoel Diet « 145 ~ Bewro dacusteint AK > Varpinta « A 
NEP TER 480 Tes (2) 3228 4818/1228 1017 

‘eIR.Wtg Wow by ~ Home page: were gerne my 4 
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No entanto, foi notado que neste local, nao ha quaisquer 

segregacées dos residuos, sendo ali depositadas varias tipologias de 

residuos que deveriam ter suas destinagées especificas. Como, por 

exemplo, residuos de podas, residuos volumosos e residuos reciclaveis. 

Nao ha, ainda, no municipio, segregagao nem reaproveitamento 

dos Residuos Domiciliares Organicos. A coleta seletiva é realizada de modo 

informal por catadores do proprio municipio, que possuem regras, e 

alternancia de dias e horario de coleta definidas entre si. 

Observando apenas os residuos sdlidos domiciliares, utilizamo-nos 

da amostragem de um dia de coleta, e quantificamos os residuos gerados, 

dividindo-os em 05 (cinco) grandes grupos, chegando as_ seguintes 

porcentagens 

Grafico 17: Levantamento da composi¢ao dos residuos gerados no 

municipio     
eee lalcess 

eles 
@ 

A Papelao 

neve) : : ' : : Metais 

ache 
Pee 

Wate l ness 

Nao ha, no municipio, segregagdo nem reaproveitamento dos 

Residuos Domiciliares Organicos. 
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5.3. Residuos da Construgao Civil (RCC) 

Destacando-se como o setor que mais gera residuos em um 

municipio, a construg¢ao civil é, também, o que mais utiliza recursos naturais 

Levando-se em conta, consulta realizada no site do Sindicato dos 

Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, observamos que os RCC, 

representam 45% dos residuos de uma cidade, e que destes 90% sao RCC 

Classe A (residuos reutilizaveis ou reciclaveis) que provem de construgoées, 

demolicées, reformas e reparos de pavimentacées, edificagées, etc. 

Os RCC possuem pouco descarte irregular na area urbana, 

encontrados principalmente em terrenos baldios, proximos a construgées, 

O recolhimento dos Residuos da Constru¢gao Civil é realizado em 

cacambas de 3m°. Fornecidas por duas empresas particulares e por um 

caminhao da prefeitura municipal, em casos especificos, quando, por 

exemplo, ha demoligdo de edificagdes abandonadas, remogao de entulhos 

para familias comprovadamente carentes, interveng¢ées ou quando 

caracterizam-se riscos a comunidade. 

Figura 8: Cagambas para disposicao de RCC. 
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Através de levantamento realizado junto 4s empresas coletoras e o 

Orgao responsavel da prefeitura municipal, a quantidade desta tipologia de 

residuos, ocorre de acordo com a tabela 10 a seguir: 

Tabela 9: Quantidade de Residuos da Construgao Civil gerados por més. 
kg 

    
  

  

  

Trans-Magalhaes Ltda. - ME 55 203.775 
Jodo Batista Ribeiro - ME 88 326.040 

Prefeitura Municipal 05 18.525 

Total 148 548.340       

Fonte: Prefeitura Municipal / Empresas de cagambas 

Sao geradas, hoje no municipio uma média de 148 cagambas de 

3m por més, 0 que corresponde a uma média de 548.340 kg/ més. 

Para definir a massa de entulhos presentes nas cagambas, foi 

utilizado o indice de conversao de 1.235 kg/m? (CARVALHO, 2008). 

Os residuos coletados pela empresa Jodo Batista Ribeiro — ME, 

sao destinados a uma area de triagem licenciada, devidamente cerca e com 

controle de acesso 
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Figura 9: Caminhao e cagambas pertencentes a empresa Joao 
Batista Ribeiro — ME. 

  
A empresa Trans-Magalhaes Ltda. — ME, possui area prdpria de 

tiragem dos Residuos da Construgao civil, com Autorizagao Ambiental de 

Funcionamento emitida pelo Conselho Estadual de Politica Ambiental da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel — 

SEMAD, do Governo do Estado de Minas Gerais, em 13 de outubro de 2014, 

com validade até 13 de outubro de 2018, em 02 de agosto de 2013, com 

validade até 02 de agosto de 2017. 
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Figura 10: Area de Triagem de residuos da construgao Civil da 

Empresa Trans-Magalhaes Ltda. — ME.    
   

  

5.4. Residuos de Servicgos de Satide (RSS) 

Os residuos de servicos de satide podem ser classificados em 5 

grupos: A (bioldgicos), B (quimicos), C (radioativos), D (comuns) e E 

(perfurocortantes). Os residuos desta tipologia coletados no municipio 

pertencem aos grupos Ae E 

Através de informacées obtidas junto a Irmandade da Santa Casa 

de Misericérdia de Muzambinho, a média mensal de residuos coletados 

desta tipologia € em torno de 665 Kg. sendo coletados e encaminhados 

corretamente para destinagao final semanalmente. 
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A empresa responsavel pela coleta e destinagao final € Sterlix 

Ambiental Tratamento de Residuos Ltda. do municipio de Pogos de Caldas. 

O custo para coleta e destinagéo é de R$2,15 por kg até um 

montante de 800Kg, 0 excedente deste limite passa a custar R$4,60 por kg. 

Por tanto, é investido hoje, em média R$ 1.429,75 com a destinagao correta 

dos RSS. 

A mesma empresa recolhe esta tipologia de residuos em 

Clinicas, consultérios e laboratérios particulares. 

Figura 11: Local disponibilizado para armazenamento dos 

Residuos de Servigos de Satide (RSS) para coleta e destinagao final       
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Figura 12: Local disponibilizado para armazenamento dos 

Residuos de Servicos de Saude (RSS) para coleta e destinagao 

final 

  
5.5. Residuos de Galhos e Podas, Volumosos e Madeira 

Os residuos de galhos e podas geralmente sao provenientes de 

atividades da manutencao de areas verdes, podas em arvores localizadas 

em calcadas e quintais. Ja os residuos volumosos sao provenientes de 

processos nao industriais, como moveis, grandes embalagens, pecas de 

madeiras, etc. 

Para os Residuos de Galhos, e Podas, volumosos e madeira, a 

prefeitura disponibiliza coleta 03 (trés vezes por semana) utilizando um 

caminhado Mercedes Mod. 1113, ano 1986, e um caminhao Mercedes Mod. 

1118 ano 1989. 

Os Galhos Coletados sao levados ao aterro municipal e 

periodicamente sao triturados. Ja os residuos volumosos nao sofrem 

quaisquer tratamentos. 
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5.6. Residuos Pneumaticos 

Os pneumaticos inserviveis sAo coletados pela Prefeitura Municipal 

em borracharias, lojas e até mesmo em locais onde o descarte é realizado 

de maneira irregular. 

Para as coletas pontuais e em pequenas quantidades, é utilizado 

um veiculo marca voskwagem Kombi, para coletas maiores, sao utilizados 

caminhdes de acordo com a necessidade. A periodicidade de coleta ocorre 

de acordo com a demanda. 

Os pneus sao armazenados em local especifico no almoxarifado 

da prefeitura municipal. Quando este depdsito alcanga o numero de 2000 

pneus de passeio ou 300 pneus de caminhao, € acionada a ANIP 

(Associacao Nacional da Industria de Pneumaticos), que os coleta no 

municipio. 

Figura 13: Local de armazenamento dos _ pneumaticos 

inserviveis. 
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Figura 14: Local de armazenamento dos pneumaticos 

inserviveis. 

  

5.7. Residuos Eletroeletrénicos, Pilhas e Baterias 

Na sociedade contemporanea, o consumo elevado, o ritmo 

acelerado da inovacdo e a chamada obsolescéncia programada fazem com 

que os equipamentos eletrénicos se transformem em sucata tecnologica em 

pouco tempo. 

A Prefeitura municipal ainda nao disponibiliza de projetos de coleta 

e destinacao desta tipologia de residuos, necessitando de programas de 

educacao ambiental e implantagao de projetos de coleta especifica e 

destinagao adequada. 

5.8. Residuos das Atividades Agrossilvopastoris 

Os residuos agrotéxicos, segundo Portaria N°03 da Secretaria 

Nacional de Vigilancia Sanitaria, de 92, podem ser considerados uma 
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substancia ou mistura de substancias remanescente ou existentes em 

alimentos decorrente do uso ou da presenga de agrotdéxicos e afins, inclusive 

quaisquer derivados especificos, tais como produtos de conversao e de 

degradacgao, metabolitos, produtos de reagao e impurezas, consideradas 

toxicas e ambientalmente importantes. 

Todas as embalagens de agrotéxicos vazias sao destinadas ao 

seu local de venda que destina-os de acordo com a logistica reversa 

5.9. Oleos Alimentares Usado (de Cozinha) 

A Prefeitura municipal, ainda nao disponibiliza de projetos de 

coleta e destinacao desta tipologia de residuos, necessitando de programas 

de educacgao ambiental e implantagao de projetos de coleta especifica e 

destinagao adequada. 
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6. LOCAIS DE DESTINACAO DE RESIDUOS 

Como mencionado no item 5.2, os Residuos Solidos 

Domiciliares, sao encaminhados ao aterro municipal  distante 

aproximadamente 5 km do perimetro urbano, localizado nas coordenadas 

UTM 337897m E e 7640549m S 

Figura 15: Localizagao do aterro municipal de Residuos Sédlidos 

eran) pC ey cise Oe eee 345303.04 m E 7636799.70 mS elev LOLO   
Neste local nao ha, ainda, a segregacao de residuos, recebendo 

ali varias tipologias de residuos 
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Figura 16: Aterro Municipal de Residuos Solidos 
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7.  PROGNOSTICO 

7.1. CENARIOS FUTUROS 

Os estudos de cenarios futuros sao aspectos extremamente 

importantes para avaliagao das perspectivas a respeito dos residuos sdlidos 

de maior impacto no ambiente urbano das cidades. Dessa forma é 

necessaria a elaboracao da projegao da populagao, tragando um panorama 

do aumento da gerac&o de residuos sdlidos por habitante, assim, pode-se 

dimensionar e planejar a sua destinagao adequada. 

Reproduzimos abaixo, uma tabela extraida da Planilha de Calculo 

para Estimativa Populacional disponibilizada no enderego eletrénico do 

Ministério do Meio Ambiente, utilizando dados do IBGE. 

Tabela 10: Taxas de Crescimento da Populagao no 
municipio de Muzambinho de 1991 a 2014 
ae Populagdo Total ‘Taxa de Crescimento da - 
    
    
    
  

  

  

  

  

_ (hab). Pop. Total (% a.a) 

1991 17.887 - 

1996 18.898 1,11% 

2000 20.589 2,17% 

2007 19.925 -0,47% 

2010 20.430 0,84% 

2014 21.012 0,70%       
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica / 

Ministério do Meio Ambiente 

A partir destas taxas, a mesma planilha de calculo, nos fornece 

a seguinte estimativa de crescimento geométrico da populagao 
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Tabela 11: Crescimento geométrico da popula¢ao no 
municipio de Muzambinho 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

oe ‘, POPULAGAO 
2014 21.012 
2016 21.309 
2018 21.611 
2020 21.916 
2022 22.226 
2024 22.541 
2026 22.859 
2028 23.183 
2030 23.511 
2032 23.843 
2034 24.180       

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica / 
Ministério do Meio Ambiente 

Notamos que de acordo com a projecao acima representada, a 

populacao do municipio de Muzambinho, crescera 13,10% ao longo de 20 

anos 

Grafico 18: Crescimento geométrico da populagao no municipio de Muzambinho 

24.500 _ f sy ee EL 

24.000 
23°500 
23.000 
22.500 
22.000 
21.500 

21.000 
20,500 
PLR 0 
TERI 
19.000     2014 2016 2018 2020 2022 yAOPL. é 2026 2028 2030 2032 2034 . 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/ Ministério do Meio 
Ambiente 
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De acordo com essa projecao populacional pode-se estimar a geragao 

futura de residuos sdlidos do municipio, estabelecendo essas projegdes para 

os residuos com maior impacto dentro do ambiente urbano. 

A primeira projegao € a produgao de residuos domiciliares, 

considerando que o padrao de geracao sera idéntico ao diagnosticado 

anteriormente, ou seja, cada cidadao gerando 0,63 kg/hab/dia. 

Tabela 12: Evolugao estimada da Geragao de Residuos Sdlidos Domiciliares 
no municipio de Muzambinho — MG 

Ano . 

2014 

  

Populagao 
Residuos gerados 

Peelel el 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

21.012 13.238 

2016 21.309 13.425 

2018 21.611 13.615 

2020 21.916 13.807 

2022 22.226 14.002 

2024 22.541 14.201 

2026 22.859 14.401 

2028 23.183 14.605 

2030 23.511 14.812 

2032 23.843 15.021 

2034 24.180 15.239   
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Grafico 19: Evolugao estimada da Gera¢gao de Residuos Sdlidos 
Domiciliares no municipio de Muzambinho 

e      
: / Populac36 esiduos gerados arice 

Par Oe & 

25:000 : Lee 22226 * 
ET) 23.511 

yams) : : ' 
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Ee 

10.000 
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LCP Melis er OPP ar 2026 2028 2030 2032 2034 

Diante desses indicadores pode-se projetar um salto na geragao de 

residuos domiciliares de 21.012 kg/dia em 2014, para algo em torno de 

21.012 kg/dia em 2034 

7.2. PROBLEMAS ENCONTRADOS, PROPOSIGOES E METAS 

Para a elaboracao das Proposicées visando a corregao dos problemas 

diagnosticados, considerou-se as especificagédes estabelecidas na lei 

12.305/2010 que instituiu a Politica Nacional de Residuos Sdlidos - PNRS e 

seu decreto regulamentador — Decreto n.° 7.404/2010, somados as 

necessidades atuais indicadas no diagnéstico executado. 

Tragaremos, neste item, estimativas de prazos para o cumprimento 

das proposituras, considerando como curto prazo, as propostas para até 3 

anos, as de médio prazo, as propostas para até 10 anos, e as longo prazo, 

para as propostas até 20 anos. Optou-se por uma revisao a cada 02 (dois) 

anos, e€ Os prazos e valores podem sofrer adequagcées. 

Em todos os itens relatados a seguir, havera a necessidade de metas 

preestabelecidas e mecanismos de mensuragao, comparacées “planejado e 

cumprido”, e adequagées e ajustes necessarios. Lembrando, ainda, que o 

item “prazo estimado’, refere-se, em alguns casos, ao inicio das atividades, 
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tendo seu termino definido pelas ferramentas de controle citadas 

anteriormente, e, ainda, e em alguns casos, sao agd6es perenes, que 

somente podem sofrer alteragées na forma de condugao, nao tendo prazo 

determinado para terminar. 

7.2.1. Residuos Sélidos Domiciliares (RSD) 

7.2.1.1. Necessidade de implantagao de Coleta Seletiva 

a. Problemas Diagnosticados 

O municipio nao possui Coleta Seletiva de Materiais Reciclaveis 

b. Estratégias e Agdes 

De inicio, faz-se necessario a destinagao de um espaco fisico para 

utilizagao como centro de triagem de residuos reciclaveis. 

O municipio devera definir dias especificos e veiculos prdprios 

para a coleta destes materiais 

Um passo nevralgico é a definiga€o de como sera realizada a 

triagem destes materiais no espacgo destinados a este fim, depois de 

segregados dos residuos comuns pela populagao e coletados pelos veiculos 

municipais. 

Habitualmente, forma-se uma associa¢gao com os coletores que ja 

trabalham com a separacgdo e venda de reciclaveis e que atuam de modo 

informal pela cidade 

Apés definidos espaco fisico, dias'e formas de coleta, e assim que 

haja organizagao dentre os coletores, inicia-se a campanha de educagao 

ambiental. 

E de suma importancia uma campanha de educagao ambiental 

elaborada de forma a transcender o Ambito escolar. Espalhando-se por todo 

© municipio, utilizando-se, inclusive, de agentes de saude e vigilancia 

sanitaria além de funcionarios ligados a assisténcia social, que por visitarem 
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todas as residéncias do municipio serao multiplicadores da cultura de 

separagado de residuos_ reciclaveis na fonte. Neste trabalho de 

conscientizagao, deve, ainda, buscar apoio de lideres comunitarios, 

religiosos, entre outros. 

c. Prazo Estimado 

As campanhas de Educa¢gao Ambiental no ambito escolar, podem 

ocorrer de imediato, seja através de gincanas, palestras ou atividades 

transdisciplinares. 

As campanhas de Educagao no ambito municipal, devem ocorrer 

no médio prazo, uma vez que ha a necessidade de capacitagao dos 

multiplicadores mencionados nas estratégias e acgdes, e criagao e 

distribuigao de material impresso. 

7.2.1.2. Necessidade de implantagao de Coleta Seletiva 

a. Problemas Diagnosticados 

Necessidade de organizaca€o dos coletores de _ materiais 

reciclaveis, que agem de forma aleatéria e individual 

b. Estratégias e Agoes 

A Prefeitura Municipal através de seus setores de assisténcia 

social e meio ambiente devem de inicio, realizar um levantamento e cadasiro 

de todos os coletores que atualmente trabalham nas ruas da cidade. 

Estes 6rgaos municipais devem ainda promover a integra¢ao entre 

estes trabalhadores, transmitindo-lhes nocées de associativismo, orientado- 

os e acompanhando cada etapa desta transigao. 

c. Prazo Estimado 

O inicio e término do cadastro dos coletores poderao ocorrer no 

curto prazo. Programas e campanhas de integragéo e de Educac¢ao 
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Ambiental, terao também seu inicio neste periodo, no entanto acontecerao 

de forma mais perene 

7.2.1.3. Aterro em Valas 

a. Problema Diagnosticado 

Minimizagao da quantidade de residuos gerados e melhorias no 

seu acondicionamento final. 

b. Estratégias e Agées 

Devido a suas particularidades, faz-se necessario neste municipio 

a contratagao e implantagao de novas tecnologias, que visem a reducdo do 

percentual de rejeitos a ser enviado, 

7.2.2. Residuos de Servicos de Satide 

a. Problema Diagnosticado 

Observaram-se casos, ainda que rarissimos, onde os Residuos de 

Servicos de Saude sao acondicionados, com outros tipos de residuos, como 

Os provenientes de escritorios e alimentagao de funcionarios. O que aumenta 

O peso do material recolhido, acarretando em 6nus maior e desnecessario ao 

municipio, uma vez que estes residuos, nado necessitam do mesmo tipo de 

tratamento dos RSS. 

b. Estratégias e Agdes 

Fiscalizar a gestéo dos residuos de servicos de satide nos 

estabelecimentos geradores, e nestes Intensificar as agées de capacitacao 

aqueles que descartam esta tipologia de material. 

c. Prazo Estimado 

Semestralmente. 
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d. Estimativa de Custo 

As capacitagdes sera realizadas em loco aos_ geradores, 

conduzidas pelos préprios funcionarios. 

7.2.3. Oleos comestiveis inserviveis 

a. Problema Diagnosticado 

Nao ha no municipio coleta desta tipologia de Residuos 

b. Estratégias e Agoes 

Criar campanha de coleta piloto em escolas, estabelecendo 

cronograma, analisando modos de incentivos para maximizar as entregas de 

dleo inservivel, além da realizagao de palestras sobre o tema e gincanas. 

c. Prazo Estimado 

Inicio das atividades com projeto piloto no terceiro trimestre de 

2015 e implanta¢cao efetiva da campanha no quarto trimestre de 2015 

7.2.4. Lixo Eletr6énico 

a. Problema Diagnosticado 

Nao ha no municipio coleta desta tipologia de Residuos. 

b. Estratégias e Agoes 

Realizar esta campanha concomitantemente com a campanha de 

coleta dos dleos comestiveis inserviveis, estabelecendo, também, 

cronograma de entrega e coletas, analisando modos de incentivos para 

maximizar as entregas, além da realizagao de palestras sobre o tema e 

gincanas. 

c. Prazo Estimado 

Inicio das atividades com projeto piloto no terceiro trimestre de 

2015 e implanta¢ao efetiva da campanha no quarto trimestre de 2015. 

GEOMA - Geologia, Agua e Meio Ambiente Ltda. 

Rua Maranhio, n° 1.965 — Centro — Catanduva/SP — geoma.100@gmail.com — (17) 3251 - 5953 

  

 



  

  

GEOMA PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO/MG DATA: JULHO/2015 
  

AMBIENTAL RELATORIO: PMGIRS PASTA: 01       

7.2.5. Residuos de Galhos e Podas 

a. Problema Diagnosticado 

Os residuos de Galhos e Podas sao armazenados na area do 

aterro municipal onde apenas uma pequena parte é periodicamente triturada. 

O poder publico municipal nao dispée de triturador 

b. Estratégias e Agdes 

Para a destinagao adequada deste residuo, faz-se necessaria um 

triturador, onde depois de triturados, os galhos servem para adubacao de 

areas publicas, podendo, ainda o excedente serem doado para donos de 

hortas e pequenos proprietarios rurais. 

c. Prazo Estimado 

Por se tratar de um equipamento de custo e manutencao elevados, 

© municipio devera consultar fundos estaduais e federais para o 

financiamento deste equipamento, a exemplo de outros municipios. 

  

GEOMA - Geologia, Agua e Meio Ambiente Ltda. 

Rua Maranhio, n° 1.965 — Centro — Catanduva/SP — geoma.100@gmail.com — (17) 3251 - 5953 3 

Br. 

 



  

  

PROJETO: PREFEITURA MU MUZAM : GEOMA Oo NICIPAL DE MUZAMBINHO/MG DATA: JULHO/2015 
  

AMBIENTAL RELATORIO: PMGIRS PASTA: 01       
  

8. EDUCACAO AMBIENTAL 

8.1. Educagao Ambiental Formal e nao Formal 

Ao analisarmos a Lei Federal 9.795/99, que institui a Politica 

Nacional de Educagao Ambiental, temos como definigaéo de educacgao 

ambiental no seu artigo 1°, Capitulo |, que: 

Entendem-se por educacao ambiental os processos por 

meio dos quais o individuo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competéncias voltadas para a conservagcao do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade 

E no artigo 13, Se¢ao Ill, capitulo II: 

Entendem-se por educagao ambiental nao-formal as agdes 

e praticas educativas voltadas a_ sensibilizagao da 

coletividade sobre as quest6es ambientais e a sua 

organiza¢gao e participagao na defesa da qualidade do meio 

ambiente. 

Dessa forma, a educa¢gao ambiental se constitui numa forma 

abrangente de educagao, que se propée a atingir todos os cidadaos, através 

de um processo pedagdégico participativo permanente que procura incutir nos 

cidadaos uma consciéncia critica sobre a problematica ambiental. 

Transcrevemos abaixo os principios basicos e os objetivos 

fundamentais da Educagao ambiental, extraidos da Lei Federal 9.795/99 

(artigos 4° e 5°). Apresentamos, ainda, 0 publico a ser focado neste trabalho 

de educagaéo ambiental, assim como os temas a serem abordados e a 

propositura de acgdes, Apresentamos, desta forma, uma proposta para 

elaboracao das diretrizes e estratégias de educagao ambiental, priorizando 

os principais problemas enfrentados pelo municipio, verificados neste plano, 
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8.2. Principios Basicos da Educagao Ambiental: 

|. |Oenfoque humanista, holistico, democratico e participativo; 

ll. | A concepgao do meio ambiente em sua totalidade, considerando 

a interdependéncia entre 0 meio natural, o s6cio-econémico e o cultural, sob 

o enfoque da sustentabilidade; 

lll. © pluralismo de idéias e concepgdes pedagdgicas, na 

perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; 

IV. A-vinculagao entre a ética, a educagao, o trabalho e as praticas 

sociais; 

V. A garantia de continuidade e permanéncia do processo 

educativo; 

VI. A permanente avaliagao critica do processo educativo; 

Vil. A abordagem articulada das quest6es ambientais locais, 

regionais, nacionais e globais; 

Vill. © reconhecimento e o respeito a pluralidade e a diversidade 

individual e cultural. 

8.3. Objetivos Fundamentais da Educagao Ambiental: 

|. O desenvolvimento de uma compreensdao integrada do meio 

ambiente em suas multiplas e complexas relagées, envolvendo aspectos 

ecolégicos, psicolédgicos, legais, politicos, sociais, econdémicos, cientificos, 

culturais e éticos; 

Il. A garantia de democratizagao das informagées ambientais; 

Ill. O estimulo e o fortalecimento de uma consciéncia critica sobre a 

problematica ambiental e social; 

IV. O incentivo a participagdo individual e coletiva, permanente e 

responsavel, na preservacgao do equilibrio do meio ambiente, entendendo-se 

a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparavel do exercicio da 

cidadania; 
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V. O estimulo a cooperagao entre as diversas regides do Pais, em 

niveis micro e macrorregionais, com vistas 4 construgao de uma sociedade 

ambientalmente equilibrada, fundada nos principios da liberdade, igualdade, 

solidariedade, democracia, _justica social, responsabilidade e 

sustentabilidade; 

VI. O fomento e o fortalecimento da integragdo com a ciéncia e a 

tecnologia; 

VIl.O fortalecimento da cidadania, autodeterminagao dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

8.4. Temas e Publicos 

De forma resumida e dinamica, apresentamos os temas para a 

educa¢ao ambiental, e seu publico alvo e topicos para serem desenvolvidos. 

Entre os diversos publicos citados, salientamos que na elaboracao 

de cada projeto, por suas especificidades, possam surgir novas acées o que 

acarretaria na necessidade de atingir outros publicos, como por exemplo: 

Associagao comercial; Sindicato e Associagao Rural; Catadores de materiais 

reciclaveis; Poder Legislativo local, etc. 

8.4.1. Coleta Seletiva 

Publico alvo: Toda a Populagao; Escolas Municipais, 

Estadual e Particulares (alunos, professores e dirigentes); Programas 

especificos com Catadores de materiais reciclaveis e setores afins da 

Administragao Municipal. 

8.4.2. Residuo de Construcao Civil 

Publico alvo: Toda a Populacgao; Usuarios; Construtores; 

Catadores de materiais reciclaveis; escolas Municipais e Estaduais 

(alunos, professores e dirigentes); Setores afins da Administragao 

Municipal. 
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8.4.3. Residuo de Servico de Saude 

Publico alvo: Profissionais de saude da rede Publica e Privada. 

8.5. Atividades Pontuais Propostas 

d. Incentivar visitas monitoradas a parques ecoldégicos, estagao de 

tratamento de esgotos, e futuramente ao galpao de triagem da coleta 

seletiva; 

e. Realizar eventos nas datas comemorativas relacionadas ao 

meio ambiente, focando o saneamento basico (agua, esgoto, residuos 

sdlidos e drenagem urbana); Promover passeios em trilhas ecolégicas; 

f. Realizar oficinas de associativismo entre os coletores de 

materiais reciclaveis. 

g. Realizar oficinas de empreendedorismo entre os coletores de 

materiais reciclaveis. 

h. Promover o ecoturismo; 

i. Publicar periddicos abordando assuntos relativos ao meio 

ambiente; 

j. Promover capacitagao para funcionarios publicos municipais e 

professores da rede municipal de ensino; 

k. Elaborar Campanhas de implantagaéo da Coleta Seletiva em 

Escolas e abrangendo a comunidade através de agentes de saude, lideres 

comunitarios, lideres religiosos, e secretarias municipais; 

1. Criar Campanhas educativas com construtores e profissionais 

do ramo da construc¢ao civil sobre a redugao de geracao de residuos e a 

correta disposi¢ao dos gerados; 

m. Orientar profissionais de Saude, da rede publica e 

particular; 

n.Criar e aplicar novos programas de Educagao Ambiental, 

abordando temas prioritarios observados neste plano. 

GEOMA - Geologia, Agua e Meio Ambiente Ltda. 
Rua Maranhio, n° 1.965 — Centro — Catanduva/SP — geoma.100@gmail.com — (17) 3251 - 5953 “ni 

 



  

  

GEOMA PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO/MG DATA: JULHO/2015 
  

      AMBIENTAL RELATORIO: PMGIRS PASTA: 01 
  

9. CONSIDERACOES FINAIS 

Como observado no diagnéstico apresentado, o municipio de 

Muzambinho caminha a passos largos para a correta disposi¢ao de seus 

residuos gerados. Notadamente os Residuos do Servi¢o de Saude, os 

pneumaticos inserviveis e os Residuos da Construgao Civil, que apresentam 

baixissima incidéncia de disposig6ées irregulares proximo a obras. 

Observamos que, no momento, ha necessidade de uma aten¢ao 

especial a coleta seletiva, que ocorre no municipio, apenas de modo 

informal. Tem o municipio, a necessidade da implantagao de um projeto bem 

estruturado, e que se torne perene e funcional, atentando para isto, ha a 

caréncia de um espaco fisico préprio e com um projeto que verse pelo 

associativismo, observamos, ainda, a necessidade de criagao de politicas 

que atraia coletores informais para esta cultura associativista, que os tiraria, 

de certa forma, da informalidade. 

O aterro de Residuos Sdlidos Domiciliares @ devidamente 

licenciado pelos érgaos ambientais do Estado de Minas Gerais, porém é 

evidente a necessidade de contratagao e implantagao de tecnologias de 

tratamento de residuos que resultem no menor percentual de rejeitos a ser 

enviado ao aterro, e que acordo com o § 1°, art. 9°, capitulo |, titulo Ill, da Lei 

12.305/2010, deverao ter sua viabilidade técnica e ambiental, comprovada 

pelo orgao ambiental. 

Para a adequacgao é de suma importancia o cumprimento dos 

programas, objetivos, metas e acdes propostas no presente plano. 

Este plano tera sua revisao prevista a cada 04 (quatro) anos, o que 

nao exclui a possibilidade de ajustes pontuais, quando da implantagao das 

acées, ou observagao de aumento ou reducao de volumes gerados. Sempre 

norteados pelas legislagdes pertinentes e vigentes. 
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