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1. INTRODUÇÃO 

   Este documento constitui o PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE VIRGÍNIA - MG, elaborado em 
conformidade coma Lei Federal nº 12.305/2010, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. A lei institui a gestão compartilhada e o 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Ela traz como 
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princípio a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, e o 
reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e promotor de renda e de 
cidadania. Ainda, apresenta como alguns de seus objetivos: 

  Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais;  

  Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos 
que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como 
forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira; 

 Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos. 

 

 

   O objetivo deste Plano é analisar os programas de resíduos sólidos já 

existentes no município e promover sua extensão, com prioridade exclusiva das 

diretrizes e estratégias da norma federal e demais legislações e normatizações 

incidentes. 

   Assim sendo, como veremos, a Administração Municipal agirá de modo 

integrado, definindo estratégias políticas, programas e ações, instituindo 

deveres dentro de uma mesma linguagem e foco de atuação. O envolvimento, 

além das áreas públicas que a integram se dará a toda sociedade, com a 

preocupação principal de gerir de forma consciente e sustentável os resíduos 

sólidos produzidos no município. 

   A partir disso, os programas de trabalho já existentes passarão por intenso 

processo de revisão, com foco imediato na avaliação dos custos-benefícios 

envolvidos e alcançados, identificação dos pontos positivos e ação corretiva 

dos negativos, se necessário, por medidas resolutivas substitutivas, mais 

eficazes, ainda que processadas de modo gradual e global. 

   Durante sua elaboração, o Plano foi apresentado à Consulta Pública, com a 

finalidade de receber comentários e sugestões e submetido à discussão em 
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Audiência Pública, oportunizando a participação da sociedade no planejamento 

das ações, de forma que, a própria elaboração já se constituiu em um 

instrumento de gestão compartilhada. 

   O horizonte temporal considerado para este Plano foi de 20 anos, com 

revisão de quatro em quatro anos. 

   O documento foi estruturado de forma a apresentar o diagnóstico, que 

retrata a situação atual da gestão dos resíduos em Virgínia, a proposição dos 

objetivos, metas e ações, bem como os mecanismos e procedimentos a serem 

utilizados visando avaliar de forma sistemática as ações programadas.  

   Compõem este plano também as ações para emergências e contingências e 

ainda as proposições relacionadas à forma como se dará o controle social sobre 

a gestão integrada dos resíduos sólidos. 

 

1.1  METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PMGIRS DE VIRGÍNIA 

 
 

 

 

 

Mobilização e Participação Social 

Reuniões com empresários, 
logistas, Sindicato Rural, 

Diretores de Escolas, Secretarias 
Municipais, catadores, igrejas, 

funcionários públicos, 
estudantes e moradores. 

Reuniões Equipe Técnica  
Prefeitura Audiências Públicas 
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1.2 INSTRUMENTOS DEFINIDOS EM VIRGÍNIA 

 

1. Coleta/Transporte/Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos; 

2. Cooperativa de Catadores; 

3. Projeto “Reduzo Lixo” de Virgínia; 

4. Programa Municipal de Educação Ambiental; 

5. Campanhas Integradas de Conscientização Ambiental; 

6. Intenção de participar do Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Socioeconômico e Socioambiental dos 

Municípios da Microrregião de São Lourenço - CIDESA;  

 

1.3  BREVE HISTÓRICO DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VIRGÍNIA 

   Virgínia convive com um sistema de coleta de resíduos sólidos bem defasado 

em relação aos anseios da PNRS. Antes de 1997, o município conviveu com 

lixões a céu aberto. Foram três deles. Boa parte do lixo era queimada e o que 

não era incinerado era disposto nesses locais. 

   A partir de 1997, a prefeitura de Virgínia adaptou o lixão existente no bairro 

Muquém para um aterro controlado. Nessa época possuía uma população em 

torno de 8600 pessoas. No mesmo ano houve a aquisição de equipamentos 

para se realizar a coleta seletiva de materiais recicláveis. Mas, por falta de uma 

gestão apropriada, não se concretizou tal objetivo. Os equipamentos foram 

depreciados e, parte deles, foi roubada do aterro controlado, onde tinham sido 

instalados. 

   Esse aterro controlado recebe todo o resíduo sólido que a cidade produz 

desde então. Os resíduos sólidos da área rural ainda continuam a ser 

incinerados, pois a população rural não é atendida com o serviço regular de 

coleta. 

   A partir de 2010, com a criação da lei 12305/10, estabeleceu-se a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, onde, por determinação da lei, instaurou-se a 
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obrigatoriedade dos municípios brasileiros pela elaboração dos seus Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

    Após 16 anos, o aterro sanitário encontra-se perto de sua capacidade 

máxima de utilização, colocando o município diante de uma situação de alerta. 

    Com pouca infraestrutura para o serviço de coleta, o município conta hoje 

com um antigo caminhão marca Chevrolet D-60, ano 1981, com capacidade 

para seis toneladas. A equipe de coleta do resíduo sólido urbano se compõe de 

um motorista e dois ajudantes. Não há coleta seletiva e a reciclagem de 

materiais é realizada informalmente por alguns moradores. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

   Virgínia, Estado de Minas Gerais, com 101 anos e está localizada no sul do 

Estado. Sua área é de326,42 km². (Foto 01) 

 

 LOCALIZAÇÃO 

Está inserida na região denominada Terras Altas da Mantiqueira. A sede do 

município encontra-se nas coordenadas de 25° 20’ de latitude sul e 45° 06’ de 

longitude oeste. Ao norte tem áreas limítrofes com os municípios de São 

Sebastião do Rio Verde. Seu limite sul, é com o município de Marmelópolis; a 

oeste o município de Maria da Fé; a noroeste com o município de Dom Viçoso; 

e a leste e sudeste com os municípios de Itanhandú e Passa-Quatro, 

respectivamente. Situa-se a 273 km do Rio de Janeiro e a 277 km de São Paulo. 

 

 HISTÓRIA 

Sua fundação se reporta ao ano de 1.856, quando o Padre Custódio Oliveira 

Monte Raso, que seguia para Cristina, passando por aqui, ficou tão 

impressionado com a beleza do lugar que os proprietários daquelas terras, 

Diogo José Labat Uchôas e Francisco Ribeiro Pires lhes doaram cinco alqueires 

de terra, para que nessa área erguesse uma capela. Terminadas as obras da 

capela, esta foi dedicada a Nossa Senhora da Conceição, tendo o fundador 
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escolhido para a nova povoação o nome de Virgínea em homenagem à Virgem 

Santíssima e em alusão à mata virgem que cobria o local. A palavra Virgínea 

deu origem à VIRGÍNIA. 

   O Distrito foi criado pela Lei Provincial n.º 1.306 de 05 de novembro de 1.866. 

Foi desmembrado do Termo de Cristina  pela Lei n.º 2.527 de 06 de janeiro de 

1870. Desde esta data passou a pertencer a Pouso Alto até a Lei n.º 2.650 de 04 

de novembro de 1880, quando voltou a pertencer à Cristina. Pela Lei Estadual 

n.º 2 de 14 de setembro de 1891, foi desmembrado do município de Cristina, 

passando novamente a pertencer a Pouso Alto.  

   Pela  Lei Estadual n.º 556 de 30 de agosto de 1911, o Município foi  

desmembrado do município de Pouso Alto, passando a ser denominado 

Distrito de Virgínia.  A Sede Municipal foi elevada à categoria de cidade pelo 

Decreto- Lei Federal n.º 311, de 02 de março de 1938. 

 

 POPULAÇÃO 

   O município de VIRGÍNIA possui 8.626 habitantes, distribuídos em 50 bairros. 

Cerca de 54% dela vive na área rural e 46% vive na sede do município.  O 

quadro abaixo mostra os diferentes bairros e seus habitantes: 

 

BAIRRO FAMÍLIAS PESSOAS 

MARANHÃO 09 20 

PIMENTAS 08 26 

TORRES 24 65 

CAPINZAL 24 86 

POUSO FRIO 16 59 

CAETÊ 21 67 

TRAVESSÃO 02 09 

SERTÃOZINHO 30 96 

SANTA LUZIA 13 35 

MARIA ANTÔNIA 03 07 

LAVRAS 13 34 

MENDES 30 112 

RETIRINHO 28 74 
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PALMEIRAS 19 62 

VIRGEM DO SOCORRO 21 59 

PORTO 46 149 

VARGEM GRANDE 01 01 

PARACATU 01 03 

PONTE ALTA 03 12 

RIBEIRÃO 20 60 

MUQUÉM 29 71 

CANDONGA 09 27 

VARGEM DE BAIXO 08 24 

SÃO JOSÉ DA 

MANTIQUEIRA 

72 213 

SERRA DOS 

FERNANDES 

13 28 

CABO VERDE 05 17 

CACHOEIRINHA 03 07 

VINTÉM 03 10 

VARGEM ALEGRE 121 455 

SERRA VERDE 78 296 

GONÇALVES 28 104 

ROSEIRINHA 64 223 

QUILOMBO 11 38 

RIO ACIMA 72 204 

CAPOEIRAS 12 42 

RANCHO QUEIMADO 13 44 

RETIRO DOS MARINS 45 128 

GROTÃO 07 20 

FELIPES 07 22 

MINGÚ 11 21 

MORANGAL 65 193 

MORANGAL DE CIMA 08 19 

PEREIRAS 09 23 

MATO DENTRO 13 47 
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MOREIRAS 55 169 

ÁGUA LIMPA 26 72 

ROSEIRA 50 135 

MARQUES 31 115 

SERRA DOS QUIRINOS 10 34 

PAIOL VELHO 18 53 

 

   Segundo estimativa do IBGE, em 2013 a população está em torno de 8864 

habitantes, apresentando uma taxa de crescimento de 0,97 % no período de 

2010 a 2013.  

 

 

 
ESTRUTURA ETÁRIA 

00 a 04 537 6,23% 

05 a 09 619 7,18% 

10 a 14 720 8,35% 

15 a 19 678 7,86% 

20 a 24 663 7,69% 

25 a 29 711 8,25% 

30 a 39 1286 14,91% 

40 a 49 1173 13,60% 

50 a 59 1047 12,14% 

60 a 69 663 7.69% 

70 a 79 370 4,29% 

80 Mais 156 1,81% 

TOTAL 8623 100,00% 
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   Espera-se, que ao final de 2013, através das políticas habitacionais 

implantadas na cidade, a população de Virgínia venha a crescer 

significativamente.  

 

 

 

 PIB 

O PIB (Produto Interno Bruto) do município apresenta as seguintes taxas:  

 

  2002 – 2003: 18,32 %  

  2003 – 2004: 0,77 %  

  2004 – 2005: 16,89 %  

  2005 – 2006: 5,79%  

  2006 – 2007: 23,57%  

  2007 – 2008: 10,31%  

  2008 – 2009: 32,66%  

O PIB municipal em 2009 apresentou um valor de R$ 80.305,00. 

 

 
 EDUCAÇÃO 
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IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2011

 
anos iniciais da EF (13,4)anos finais da EF (9,8)    (6,0)                 (4,4)       

(Virgínia)                  (MG – Rede Estadual) 

 COMUNICAÇ ÃO 

    Virgínia conta com um serviço de telefonia fixa e móvel.  As empresas 

operadoras existentes no Município são a Oi e a Vivo Celular. 

 

 ENERGIA ELÉTRICA 

A Companhia Elétrica de Minas Gerais – CEMIG atende a distribuição de 

energia elétrica no município de Virgínia. A cidade possui um total de 33 

km de rede de distribuição urbana. Considerando as unidades de 

atendimento por setores residencial, industrial, comercial e rural, do 

total de 3736 consumidores cerca de 75% estão registrados na categoria 

residencial - área urbana, a categoria comercial corresponde a 8,03% do 

total de consumidores e o 16,3% de consumidores rurais e 0,86% 

industrial. 

 

 SANEAMENTO BÁSICO 

 

   Virgínia conta com projeto de saneamento básico em andamento. Já possui 

uma ETE recém-construída, com capacidade de tratamento para uma 

população de 25.000 pessoas. Toda o centro urbano, o bairro rural do 

Sertãozinho, além do Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira serão ligados ao 

sistema. 
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Na área rural são poucas as unidades habitacionais que possuem algum sistema 

de tratamento de efluentes orgânicos (apenas 2,2%). O restante (97,8%) 

lançam esgotos domésticos diretamente nos cursos d’água. (Foto 03) 

 

3. ESTRUTURA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  

 

   A política ambiental em Virgínia é desenvolvida pelo Departamento Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente - DMAMA, criada pela LC 391/2013 com o 

objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, através de ações diretas 

ou indiretas que regulem o uso racional e ecologicamente correto dos bens 

naturais, conjugando desenvolvimento, preservação ambiental e qualidade de 

vida. As diretrizes aplicadas à gestão ambiental municipal são pautadas pela Lei 

Orgânica Municipal, de 14 de julho de 1990. 

   O município conta ainda com o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente - CODEMA (vide Lei Municipal 306/2010), de caráter deliberativo, e 

além das ações, programas e projetos desenvolvidos diretamente pelo 

DMAMA. 

   Há ainda a participação pelo município no Conselho Consultivo da APA Serra 

da Mantiqueira – CONAPAM e no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Verde – 

CBHRV, criando articulação de parceria com instituições atuantes nas questões 

ambientais, tais como: ICMBio, IGAM, Polícia Militar Ambiental de MG, 

Instituto Superação, Instituto Alto-Montana da Serra Fina, bem como com 

outras secretarias municipais. (Foto 04) 

   Está sendo criado ainda importante instrumento de gestão ambiental 

municipal, o Código Ambiental do Município de Virgínia, o qual inclui todo o 

embasamento legal para que o município possa desenvolver as suas atividades 

de fiscalização e licenciamento ambiental, de acordo com a Lei Complementar 

140 / 2011. 

 

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

 

 CLIMA 
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   O conhecimento das condições climáticas de uma região é de extrema 

importância, pois suas características têm resposta direta nos processos de 

alteração, erosão e deposição de sedimentos nos diferentes ambientes.  

   Prevalece, na região, o clima tropical de altitude (classificação climática de 

Köppen-Geiger) sendo um tipo climático que predomina nos planaltos e serras 

do Sudeste brasileiro. Devido à altitude, o inverno no município tem 

temperaturas baixas, com a ocorrência da névoa no começo da manhã 

e geadas frequentes, dando à paisagem a aparência das regiões de clima frio. A 

temperatura média é de 17ºC. A média máxima anual é de 23,3ºC e a 

temperatura média mínima anual é de 10,1ºC. É comum os termômetros 

registrarem temperaturas que chegam perto de 0°C ou menos. 

   Nos picos mais elevados da serra, o frio pode ser mais intenso e as 

temperaturas podem ser negativas.  

 GEOLOGIA 

   Adotando uma classificação geral para a Serra da Mantiqueira, Virgínia tem 

uma formação geológica datada da era arqueana que compreende um maciço 

rochoso que possui grande área de terras altas. Seu pico culminante recebe o 

nome de Serra da Boa Vista, com 1951 m. O relevo do município de Virgínia é 

plano em 5% do total, 20% ondulado e 75% montanhoso.  

 ECOSSISTEMA 

   O município de Virgínia integra o ecossistema da mata atlântica e mata de 

araucárias, apresentando manchas remanescentes dessas matas, bem 

como campos de altitude em seus picos mais elevados. Essas formações 

pertencem ao grupo FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL. Faz parte do 

bioma Floresta Atlântica (Mata Atlântica), constituindo uma formação 

transicional entre as florestas de encosta litorâneas e as formações não 

florestais de interior. O termo estacional refere-se a uma condição temporal, 

em que o caráter ecológico está envolvido por uma alternância de um período 

chuvoso com outro de repouso, induzido por uma estação seca. Prende-se 

fundamentalmente ao comportamento fenológico dos vegetais, tendo 

coincidentemente correspondência com a estacionalidade. É uma formação 

florestal caracterizada pela presença de indivíduos arbóreos que perdem as 
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folhas (caducifólios) durante o inverno, ou estação seca. A porcentagem de 

indivíduos caducifólios varia de 20 a 50% do conjunto florestal e não das 

espécies caducifólias e esta porcentagem varia de 50 a 80%. Às vezes 

apresenta-se como uma mata densa, com altura das árvores entre 25 e 30 

metros, apresentando no sub-bosque espécies de bromélias, orquídeas, 

samambaias e diversas espécies de lianas (cipós). 

   Aliado a isso, uma vasta fauna nativa ainda pode ser encontrada nela, da qual 

podemos citar: veado campeiro, lobo-guará, onça parda, cachorro- vinagre, 

jaguatirica, paca, bugio, macaco-sauá, mono, esquilo, ouriço-caixeiro e a raça 

canina pastor-da-mantiqueira, além de tucano, jacú e uma infinidade de 

espécies de aves. 

 

5.  ÓRGÃOS PÚBLICOS 

   A partir da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Virgínia, a 

responsabilidade compartilhada, entre os setores públicos e privados, passou a 

ser definida exclusivamente para atender a:  

 Inclusão no orçamento municipal de fontes financeiras para 

desenvolvimento de uma Política Integrada de Resíduos Sólidos, 

mediante fomento de fundos federais, estaduais e municipais para seu 

fortalecimento; 

 Promoção da divulgação de informações sobre a Gestão de Resíduos 

Sólidos na cidade, garantindo a transparência do processo e 

possibilitando um diálogo permanente com os diferentes segmentos da 

sociedade; 

 Difusão, de forma contínua, das boas práticas de sustentabilidade para 

todos os segmentos da sociedade;  

 Promoção de campanhas informativas em todos os meios de 

comunicação (jornal, rádio, TV e internet) para orientar a população 

sobre suas responsabilidades na cadeia dos resíduos; 

 Estabelecimento das metas, critérios e mecanismos de 

acompanhamento e avaliação permanente dos programas educativos, 

construindo indicadores para mensurar sua eficácia. 
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   Considerados os respectivos campos de atuação, com pertinência lógica e 

integrada sobre os serviços de resíduos sólidos, cada área, a partir deste 

propósito geral, incumbiu-se, em colaboração à implantação efetiva e 

implementação dos programas de gestão, direta ou indireta, dos resíduos 

sólidos no Município, do compromisso de: 

   Por primeiro, o Setor Municipal de Limpeza Urbana – SMLU, parte integrante 

do Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, responsável direta 

nesta gestão:  

 Estabelecer uma reestruturação interna para desempenhar seu papel, 

como titular dos serviços, na gestão de resíduos prevista na nova 

legislação; 

 Adequar os contratos de concessão vigentes para atender a PNRS;  

 Desenvolver uma logística assentada em critérios objetivos para uma 

gestão integrada de resíduos sólidos com inclusão social; 

 Desenvolver um sistema de dados gerenciais para acompanhar a 

evolução das centrais de triagem no seu processo produtivo; 

 Criar mecanismo de comprovação e certificação de entrega de resíduos 

da construção civil - RCC no ecoponto. 

Por segundo, o Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: 

 Avaliar juridicamente novos modelos de cumprimento de TACs (Termos 

de Ajustamento de Conduta), possibilitando que as empresas autuadas 

pelo SISNAMA local possam converter a aplicação das penalidades em 

programas de apoio à cooperativa de catadores e/ou associações para 

triagem de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

 Lançar, por meio do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, editais 

direcionados a projetos socioeconômico e ambientais, que apoiem a 

implementação da Política Municipal de Resíduos;  

 Articular a formação de rede local entre poder público, empresas, 

moradores e catadores, fortalecendo a gestão compartilhada municipal e 

regional; 
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 Propor novas Leis, inspiradas na Lei 12.305/10, com vistas à implantação 

da Logística Reversa nas cadeias produtivas possíveis. 

 Manter a fiscalização do bom funcionamento do sistema de gestão 

integrada de resíduos sólidos no município. 

Por terceiro, o Departamento Municipal de Administração conjuntamente com 

o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e a Diretoria de Assistência 

Social: 

 Promover cursos de formação em associativismo, cooperativismo e 

empreendedorismo; 

 Capacitar os catadores quanto à gestão, além de fornecer subsídios para 

a legalização da Cooperativa de Catadores de Resíduos Sólidos de 

Virgínia. 

Por quarto, o Departamento Municipal de Educação: 

 Incentivar a participação das escolas junto aos programas de gestão de 

resíduos sólidos urbanos com enfoque no consumo responsável; 

 Informar a comunidade escolar e do entorno quanto à localização e 

acessibilidade às Unidades do Sistema Municipal de Limpeza Urbana: 

aterros, transbordos, ecopontos, centrais de triagem e pontos de 

entrega voluntária da região, de forma a garantir a sustentabilidade dos 

projetos de salubridade pública e socioambientais junto às unidades 

escolares com base na realidade local; 

 Fomentar e desenvolver com professores, alunos e pais o caminho dos 

resíduos a partir das residências; assim como o ciclo de vida dos 

produtos. 

 Promover a Educação Ambiental nas escolas do município de forma 

sinérgica ao PMGIRS de Virgínia.                                                                                                                                                                                                                             

Por quinto, o Departamento Municipal da Saúde: 

 Promover a saúde através de programas/projetos que abordem a 

geração de resíduos e seu processamento como uma variável importante 

na relação saúde-doença; 
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 Propiciar a saúde e segurança no ambiente de trabalho conforme a 

estrutura administrativa e programas do DMS. 

Por sexto, a Diretoria Municipal de Assistência Social: 

 Acompanhar os trabalhadores da cooperativa de catadores e/ou 

associações de triagem de materiais reutilizáveis e recicláveis com 

relação à moradia, relações familiares e emissão de documentos 

pessoais, de acordo com a Política Nacional da Assistência Social. 

 Prever, dentro dos projetos habitacionais, áreas para a implantação de 

Centrais de Triagem adaptadas à realidade local, assim como Ecopontos 

e projetos para reciclagem de materiais de construção civil. 

Por sétimo, o Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos: 

 Promover o debate com os profissionais da construção civil sobre 

atenção aos critérios de sustentabilidade ambiental, que vão desde o 

projeto à execução da obra. 

 

6.  COLABORADORES PRIVADOS 

   Do mesmo modo, em contrapartida aos trabalhos e esforços de definição da 

política de resíduos sólidos no Município de Virgínia, delineados também foram 

os colaboradores privados na formação deste Plano, em homenagem ao 

princípio da responsabilidade compartilhada ditado pela Lei Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

   Para o alcance do sucesso no programa de implantação e aperfeiçoamento 

dos mecanismos de proteção ao meio ambiente como um todo, ainda que de 

relevância primordial seja a atuação do Poder Público no seu papel de gestor, 

exerce também a sociedade influência direta neste resultado, com destaque ao 

seu papel e verdadeira responsabilidade no que concerne à preservação do 

meio ambiente e desenvolvimento urbano sustentável.   

   A conscientização da sociedade quer como pessoa física, quer como pessoa 

jurídica, é fundamental, colaborando não apenas no correto acondicionamento 

do material inservível submetido ao processo de coleta pública e disposição 
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final destes resíduos, por exemplo, como também no estímulo à segregação 

adequada material em condições de reciclagem nos modos instituídos para 

coleta seletiva. Contribui, ademais, na apreensão de conceitos e ação prática 

quando utiliza com correção o produto de condição renovável, evitando o 

desperdício e, de outro lado, auxiliando na minimização do volume de resíduos 

sólidos e rejeitos dispostos no meio ambiente. Beneficiando, assim, a redução 

dos impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental em 

decorrência do ciclo de vida dos produtos. 

   Partindo-se destes pressupostos, portanto, enquanto responsabilidade 

compartilhada passível de ser deferida às empresas deste segmento de 

mercado, as ações preventivas e corretivas delineiam-se em: 

 Firmar contrato com a cooperativa e o poder público para coleta seletiva 

domiciliar; para a instalação de PEVS, coleta, triagem e venda do 

material, exceto resíduos perigosos, comprometendo- se com a gestão, 

formalização e legalização dos grupos, infraestrutura, disponibilização de 

equipamentos e formação socioambiental e administrativa; 

 Promover formas de produção que visem à economia de matéria prima, 

incluindo embalagens, possibilitando a reciclagem dos materiais e 

evitando a geração de rejeitos;  

 Responsabilizar-se pela logística reversa com o retorno dos resíduos à 

cadeia produtiva nos termos do regramento correspondente, tal como 

os acordos setoriais, entre outros; 

 Responsabilizar-se pela destinação ambientalmente correta dos 

produtos e embalagens pós-consumo.  

E, para o munícipe, de outro lado, em: 

 Conhecer e divulgar a responsabilidade compartilhada de cada ator na 

gestão de resíduos, inclusive o seu papel dentro do ciclo - 

responsabilidade individual; 

 Garantir a segregação dos resíduos em secos e úmidos e o 

acondicionamento adequado para coleta; 

 Responsabilizar-se, enquanto pequeno gerador de resíduos da 

construção civil, entregando os materiais de forma segregada e na 
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quantidade permitida, sempre que possível, em caçambas estacionárias 

ao poder público. 

   Além disso, em relação ainda ao munícipe, a Lei Orgânica Municipal nº 

1/2006, em seu Capítulo III, artigo 170, regulou deveres tanto para a coleta 

domiciliar quanto para os serviços de limpeza urbana, em respeito à ordem 

pública e colaboração mútua com todos os agentes envolvidos. 

   Para a coleta domiciliar, estabeleceu a obrigação de: 

 Acondicionar corretamente os resíduos sólidos para a coleta, na forma 

desta lei e da regulamentação;  

 Respeitar as condições e horários de prestação do serviço estabelecidos 

na regulamentação;  

 Responsabilizar-se pela coleta, transporte, tratamento e destinação final 

de resíduos sólidos que ultrapassem a massa ou volume dos serviços 

essenciais, tais como entulhos e grandes objetos, na forma desta lei e da 

regulamentação;  

 Responsabilizar-se pela coleta, transporte, tratamento e destinação final 

de animais mortos de sua propriedade, na forma desta lei e da 

regulamentação; 

 Obedecer às regras relativas à destinação final dos resíduos sólidos, na 

forma desta lei e da regulamentação;  

 Zelar pela preservação dos bens públicos relativos aos serviços de 

limpeza urbana e aqueles voltados para o público em geral;  

 Comunicar às autoridades irregularidades ocorridas e atos ilícitos 

cometidos por operadores dos serviços de limpeza urbana;  

 Contribuir ativamente para a minimização dos resíduos, por meio da 

racionalização dos resíduos gerados, bem como à sua reutilização, 

reciclagem ou recuperação;  

 Efetuar o pagamento das taxas previstas em lei.  

   E, para os serviços indivisíveis de limpeza urbana, a obrigação do proprietário 

ou possuidor do imóvel de: 
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 Proceder à varrição de seu próprio passeio de forma a mantê-lo limpo 

em atendimento ao princípio de proteção à saúde pública e ao direito a 

uma cidade limpa; 

 Acondicionar em recipientes adequados os detritos e resíduos recolhidos 

pela varredura dos prédios, dos passeios e das vias públicas adjacentes, 

sendo proibido lançá-los na sarjeta ou no leito da rua; 

 Não perturbar, prejudicar ou impedir a execução da varrição e de outros 

serviços de limpeza pública, devendo ainda os executores de obras ou 

serviços em logradouros públicos, inclusive proprietários de postes 

instalados na via pública, feirantes, proprietários de estabelecimentos 

comerciais, manter os locais de trabalho permanentemente limpos e 

conservados, sempre; 

 Não expor, lançar ou depositar nos passeios, sarjetas, bocas de lobo, 

canteiros, jardins, áreas e logradouros públicos, quaisquer materiais e 

objetos, inclusive cartazes, faixas, placas e assemelhados, excetuados os 

casos previstos em lei; 

 Não depositar entulho, terra e resíduos de qualquer natureza, de massa 

superior a 50 (cinquenta) quilogramas, incluído os veículos abandonados 

e materiais de construção, em vias, passeios, canteiros, jardins e áreas e 

logradouros públicos;  

 Não lançar ou atirar, nas vias, praças, jardins, escadarias e quaisquer 

áreas e logradouros públicos resíduos de qualquer natureza, incluída a 

exposição de publicidade ou propaganda mediante distribuição de 

materiais impressos manualmente, bem como os lançados de veículos ou 

edificações; 

 Não descarregar ou despejar água servida, óleo, gordura, graxa, tinta, 

líquidos de tinturaria, nata de cal ou de cimento em vias e logradouros 

públicos, exceto as águas de lavagens de prédios cuja construção não 

permita o escoamento para o interior; 

 Não provocar derramamentos na via pública e poluição local, inclusive 

em transporte de resíduos, terras, agregados, ossos, adubo, lixo curtido e 

qualquer material a granel, bem como durante carga e descarga de 

veículos, evitar prejuízo à limpeza das vias e logradouros públicos, 

devendo o morador ou responsável pelo prédio ou pelo serviço 
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providenciar imediatamente a retirada do material e a limpeza do local e 

recolher os resíduos de qualquer natureza. 

7. DIRETRIZES E OBJETIVOS 

   Atualmente a Lei Orgânica Municipal, Lei Nº 1/2006, regulamenta as ações 

desenvolvidas no município relativas ao sistema de gestão dos resíduos sólidos. 

Mais especificamente em seu Título V – Da Ordem Econômica e Social, Capítulo 

III – Do Saneamento Básico, Art. 170, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.  E, na 

Seção IV, Do Meio Ambiente, Art. 193, parágrafo 1º, I, a promoção da Educação 

Ambiental. 

   Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos é que são extraídas as diretrizes para 

este Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, sintetizadas 

essencialmente na: 

 Definição do conceito de resíduo como recurso ambiental, social e 

econômico, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania;  

 Prevalência na gestão de resíduos, nesta ordem, da não geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. No prazo 

máximo de 04 (quatro) anos da promulgação da lei que instituiu a PNRS, 

ou seja, 2014, só poderão ser depositados nos aterros sanitários resíduos 

sem qualquer possibilidade de reciclagem e reaproveitamento, os 

denominados rejeitos, objetivo este que implica também na 

compostagem dos resíduos orgânicos;  

 Estabelecimento da responsabilidade compartilhada com clara definição 

das responsabilidades de todos os agentes envolvidos, garantindo o 

cumprimento da Lei mediante mecanismos de controle e fiscalização. 

Para tal devem-se definir as obrigações dos governos federal, estadual e 

municipal, cidadãos, fabricantes, distribuidores, importadores e 

comerciantes pelos resíduos. As obrigações das empresas devem ser 

expressas em acordos setoriais, termos de compromisso e planos de 

gerenciamento de resíduos. Um responsável técnico devidamente 

habilitado deverá responder pela elaboração, implementação, 
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operacionalização e pelo monitoramento de todas as etapas do plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

 Estabelecimento da logística reversa, ou seja, quem disponibiliza certos 

produtos é responsável pelo seu recolhimento ou de sua embalagem, 

após o uso. As embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos 

lubrificantes e suas embalagens, todos os tipos de lâmpadas e de 

equipamentos eletrônicos descartados pelos consumidores fazem parte 

desta logística, que deverá também retornar a sua cadeia de origem para 

a reciclagem, sem prejuízo da adesão de outros setores;  

 A administração municipal tem como responsabilidade, o manejo direto 

dos resíduos concernentes aos domicílios e provenientes da limpeza 

urbana. Se por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o 

setor empresarial, o município encarregar-se de atividades que não lhe 

são pertinentes, deverá ser devidamente remunerado;  

 Cabe também ao município, a implantação direta ou indireta do sistema 

de coleta seletiva, priorizando a contratação de cooperativas de 

catadores para triagem dos resíduos recicláveis coletados, bem como a 

destinação de seus excedentes a outras entidades cadastradas, sendo 

prevista neste caso, a dispensa de licitação;  

 A previsão do controle social sobre as políticas de resíduos, entendido 

como o conjunto de mecanismos e procedimentos que permitam 

garantir à sociedade a participação nos processos de informação, 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 

relacionadas aos resíduos sólidos;  

 A garantia da educação ambiental e disseminação das informações para 

todos os cidadãos.  

   De modo que, como visto, por princípio norteador está a Educação para a 

Sustentabilidade. Ela envolve a informação, a formação e a sensibilização dos 

munícipes e dos múltiplos interlocutores para a promoção e/ou fortalecimento 

de novas atitudes, condutas e procedimentos que gerem uma cultura de 

sustentabilidade social, ética, econômica e ambiental. 
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   Os processos educativos, para serem procedentes, apoiam-se no 

compromisso e na transparência do poder público na implantação de uma 

política de resíduos com o estabelecimento de um plano de ações e metas.  

A Educação, de caráter multidisciplinar, deve estar presente em todas as 

etapas dos processos da Gestão Municipal Integrada de Resíduos Sólidos e no 

Plano Municipal, por ser um dos elementos chave de mudança cultural 

colaborando na promoção de novos padrões de produção e consumo em bases 

sustentáveis. 

Consoante a esta lógica de trabalho foram então firmados os seguintes 

objetivos a serem alcançados com a concretização do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Virgínia:  

 

 DIFUNDIR os conceitos definidos na PNRS;  

 ENFATIZAR o conceito de resíduo como um recurso ambiental, social e 

econômico, considerando toda a cadeia desde a geração até a 

destinação final ambientalmente adequada (art. 3, VII da PNRS);  

 CRIAR instrumentos que viabilizem a correta segregação do material na 

fonte geradora com ampla divulgação dos programas, incentivos fiscais, 

multas e outros, bem como sensibilização e a conscientização da 

população na participação e adesão ao programa de gestão de resíduos 

da cidade de Virgínia;  

 PRIORIZAR a operacionalização dos resíduos de maneira descentralizada, 

regionalizada, valorizando as iniciativas locais, mesmo que isoladas, 

possibilitando a infraestrutura necessária para inclusão social e 

consolidação da atividade econômica; 

 ESTRUTURAR os programas de coleta seletiva, de forma a garantir que os 

resíduos sólidos sejam devidamente coletados e destinados (conforme 

definido no PNRS), com garantia de prestação de serviços de maneira 

regular, continua e universal;  

 PROMOVER e realizar ações de caráter formativo e informativo da 

Educação para a Sustentabilidade visando à implantação da coleta 

seletiva em todo o município como fator de minimização dos resíduos;  
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 PROMOVER a continuidade dos programas educativos de Consumo 

Responsável por meio da integração da Educação formal e não formal;  

 APLICAR o princípio da publicidade e transparência em toda a cadeia de 

resíduos sólidos, de forma a garantir a geração de dados, estudos e 

informações relevantes e confiáveis, disponibilizando as informações 

comprovadas em linguagem acessível aos diferentes segmentos;  

 DESENVOLVER canais de divulgação aos interessados e à população em 

geral, iniciando-se pela Audiência / Apresentação Pública do PMGIRS;  

 FAVORECER o cooperativismo, promovendo a inserção econômica e 

social dos catadores de resíduos, bem como objetivar a participação 

direta desta cooperativa no mercado formal da cadeia da reciclagem;  

 

 REFORÇAR o entendimento do caráter não excludente dos processos de 

triagem, tratamento e metodologias de disposição final, que podem ser 

compostos por diversos processos distintos a serem adotados 

isoladamente ou de forma combinada, de acordo com a realidade 

socioambiental da localidade a ser contemplada;  

 INCENTIVAR a criação e aplicação de soluções tecnológicas integradas, 

sustentáveis e de caráter inovador, considerando o nível de 

conscientização ecológica e os valores e objetivos da tecnologia social;  

 GERAR mecanismos de mensuração, controle e avaliação de resultados 

através da implantação de “INDICADORES”;  

 ASSEGURAR a criação de instrumentos que possibilitem o manejo dos 

resíduos, inclusive os de baixo valor agregado, responsabilizando todos 

os atores da cadeia pela viabilização econômica desta prática;  

 VIABILIZAR mecanismos de transferência de recursos dos poluidores 

pagadores para os protetores recebedores na forma de prestação de 

serviços sociais, econômicos e ambientais;  

 GARANTIR de forma direta e/ou indireta a assessoria técnica e 

fornecimento de equipamentos à cooperativa, de maneira a obter 
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espaços de trabalho planejados e melhores resultados, agregando valor 

ao resíduo;  

 ESTIMULAR, através do processo educativo, a redução da geração e o 

reaproveitamento domiciliar de resíduos orgânicos;  

 IMPLANTAR políticas de reaproveitamento e reciclagem do resíduo 

orgânico;  

 PROMOVER ações educativas exemplares para o reaproveitamento bem 

como a reciclagem da matéria orgânica como minhocários, 

composteiras, biodigestores, entre outros processos;  

 IMPLEMENTAR programas de reaproveitamento de resíduos orgânicos in 

natura gerados na comercialização de hortifrutigranjeiros;  

 IMPLANTAR programas que garantam o reaproveitamento de madeira 

de poda de árvores e restos de culturas; 

 IMPLANTAR o programa de coleta seletiva e a instalação de ecoponto em 

na cidade, estes na medida da disponibilidade de áreas aptas;  

 GARANTIR o controle e registro da entrada dos resíduos da construção 

civil, seu volume e tipologia nos ecoponto, assim como comprovação de 

sua destinação, disponibilizando o comprovante ao interessado;  

 AVALIAR a criação de instrumentos legais que viabilizem a doação de 

materiais entregues no ecoponto para entidades de cunho social e 

outros munícipes interessados;  

 APRIMORAR o artigo 3º da Resolução CONAMA 307/2002 que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, prevendo a segregação em cada classe de resíduos 

desde a origem até a destinação, possibilitando agregação de valor 

durante o processo;  

 REGULAMENTAR a expedição do Alvará de Construção da Obra apenas 

mediante a assinatura pelo proprietário de compromisso com as regras 

do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Virgínia, 

no que concerne aos Resíduos da Construção Civil – RCC;  
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 REGULAMENTAR a obrigação da reciclagem dos resíduos de obras e 

serviços contratados pelo Poder Público;  

 REVER, FISCALIZAR e DIVULGAR a regulamentação do uso e operação de 

caçambas para descartes de materiais inertes; 

 ORIENTAR E FISCALIZAR setores de construção civil sobre seus processos 

de operação, transporte, descarte e a responsabilidade na manutenção 

do viário público, mediante criação de um sistema de cadastramento e 

de rastreabilidade, que acompanhará cada transportador cadastrado 

desde sua origem – Obra até o seu Destino Final devidamente licenciado, 

como forma de controle e dissuasão de condutas contrárias à destinação 

ambientalmente adequada;  

 INTENSIFICAR a fiscalização às Áreas de Triagem e Transbordo –ATT(’s) e 

às áreas de “Bota Fora” que atuam sem as devidas licenças ambientais 

previstas na legislação vigente; 

 REGULAMENTAR e INCENTIVAR a compra de produtos com matéria 

reciclada pelo poder público; 

 ADEQUAR a legislação municipal referente a resíduos sólidos à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; 

 CADASTRAR E FISCALIZAR todos os operadores envolvidos na cadeia de 

reciclagem; 

 CRIAR, junto ao Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, o 

Comitê Municipal de Resíduos Sólidos, que garanta à Sociedade o direito 

à participação, comprometimento e informações relacionadas à política 

de Resíduos Sólidos do Município à luz da nova legislação; 

 CRIAR e FORTALECER junto aos bairros rurais e urbanos do município os 

fóruns de discussão e compartilhamento das políticas públicas 

relacionadas a resíduos sólidos com a garantia da disponibilização de 

dados; 

 PREVER a participação de cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis não contratadas/conveniadas pela administração municipal 
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para triagem dos resíduos provenientes da coleta domiciliar 

diferenciada/seletiva, na recepção de resíduos produzidos por grandes 

geradores, desde que incluídos nos acordos setoriais e respeitadas as 

condições do artigo 58 do Decreto Federal no. 7.404/10 que 

regulamenta a Lei nº 12.305/10; 

 DIVULGAR as diversas fontes de linhas de crédito e fundos que apoiem 

projetos voltados à institucionalização e fortalecimento de cooperativas 

de catadores, associações e entidades de cunho social para triagem de 

materiais reutilizáveis e recicláveis;  

 

   Definidas as premissas acima, preverá o presente plano metodologia de 

aplicação e de projeção futura até 2033, com possibilidade de revisão de 

conceitos e de política de gestão a cada período de quatro anos, 

concomitantemente ao período de elaboração do plano orçamentário 

plurianual do Município, nos termos do art. 19, inciso XIX, da Lei Federal nº 

12.305/2010. 

8. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

   O diagnóstico de gestão dos resíduos sólidos é a ferramenta principal para 

fundamentar um modelo de gerenciamento para o município e assegurar seu 

desenvolvimento sustentável. Através dele, busca-se dar continuidade à 

melhoria da qualidade de vida e da preservação do meio ambiente. Conhecer a 

realidade dos resíduos no município é de extrema importância tanto para a 

administração municipal como para a população que se beneficia deste serviço. 

   A carência de saneamento básico, especialmente da disposição final 

adequada dos resíduos, repercute diretamente sobre a qualidade de vida dos 

moradores do município. Sendo assim, cabe ao poder público o exercício do 

planejamento municipal considerando a questão dos resíduos sólidos como um 

instrumento do desenvolvimento político e de sustentabilidade econômica e 

ambiental.  

   Para tanto, deverá ser realizada a caracterização, bem como a definição da 

composição dos resíduos sólidos gerados no município, através de 
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levantamentos de dados secundários, estudos e pesquisas, que identifiquem a 

população atendida pelos serviços de limpeza e coleta, a fim de quantificar a 

geração per capita, sua regularidade e /ou frequência e ainda levantar a 

eficiência dos equipamentos e recursos humanos utilizados na realização 

destes serviços. 

   Porém, verifica-se que a solução dos problemas relacionados à limpeza 

urbana e coleta de resíduos exige esforços conjuntos dos cidadãos, da 

municipalidade, mas também do poder público federal. Como trata a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos em seu Capitulo III – Das Responsabilidades dos 

Geradores e do Poder Público, tanto o poder público, como as empresas e a 

coletividade são responsáveis pela efetivação das ações voltadas a 

consolidação das diretrizes da Politica Nacional. 

   A Lei vem para regulamentar e impor as diretrizes necessárias para 

precaução, planejamento e gestão dos serviços, porém, as fiscalizações quanto 

à obrigatoriedade das ações são de extrema importância e isto deve vir 

primeiramente dos poderes superiores, no caso, o poder federal. Entretanto, 

muitas das diretrizes já estabelecidas na Lei 12.305/10 ainda não foram 

colocadas em prática por muitos municípios como no caso da logística reversa, 

a obrigatoriedade da elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos em 

empresas e indústrias etc. 

   A questão da logística reversa é ainda mais importante por se tratar de uma 

diretriz que vem para garantir a destinação adequada de resíduos tóxicos, 

perigosos e que não possuem hoje especificações exatas quanto o seu tempo 

de decomposição. Dentre esses produtos destacam-se: pilhas e baterias, 

pneus, embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes etc. Já se observam 

alguns avanços como no caso das embalagens de agrotóxicos e mesmo na 

reciclagem de óleo, entretanto, poucos são os fabricantes, distribuidores e 

importadores que já aderiram ao sistema de logística reversa. 

   A Politica Nacional de Resíduos Sólidos, recente do ponto de vista de sua 

constitucionalização, ainda apresenta lacunas para que muitas diretrizes nela 

contidas sejam efetivamente colocadas em prática. Há que se considerar que a 

gestão adequada dos resíduos sólidos em âmbito municipal depende de 
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definições de outras instâncias como do Estado e da União para, por exemplo, 

o caso da logística reversa.  

   Levando-se em consideração a necessidade de organização, ampliação e 

intensificação das práticas sanitárias por parte do poder público, observa-se 

que o estabelecimento do gerenciamento integrado de resíduos - conjunto de 

ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento para coleta, 

separação, tratamento e disposição adequada dos resíduos - irá permitir que a 

municipalidade defina a melhor combinação de soluções necessárias, 

compatíveis às condições do município. 

   O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Virgínia 

aparece nesse contexto com o intuito de diagnosticar o atual sistema de 

limpeza pública, coleta e destinação de resíduos no município, classificando 

fisicamente os resíduos gerados, caracterizando o sistema de coleta e 

demonstrando algumas técnicas utilizadas para remoção do material coletado, 

desde a sua geração até seu destino final. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei Federal nº. 12.305/10), citada anteriormente, neste item é dada 

ênfase às questões relacionadas ao lixo doméstico e originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas. Contudo, devido à questão dos resíduos 

sólidos do município estar ligada diretamente à sustentabilidade ambiental, 

qualidade da água e saúde da população, será apresentada a seguir uma 

caracterização geral dos resíduos sólidos do município, utilizando como base 

dados observados, contabilizados e secundários disponíveis. 

 

9.   DIAGNÓSTICO 

9.1  DIAGNÓSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

   Em Virgínia, a administração pública direta é o órgão responsável pela 

coleta e destinação dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Há cobrança 

regular sobre o serviço, embutido no valor do IPTU, num percentual 

entre 30 a 40%, dependendo do tamanho do lote. O município de 

Virgínia conta com um caminhão basculante, marca Chevrolet D-60, ano 

1981, com capacidade para seis toneladas. (Foto 05) 
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   No município não existe sistema de coleta seletiva. Não existem, 

também, postos de entrega voluntária (ecopontos) para nenhuma classe 

de resíduos.  

   O município não recebe recursos federais para manejo de RS. Tem uma 

despesa de R$ 213.130,56/ano com o serviço de coleta de RS 

domiciliares e públicos. Com a coleta de RS dos serviços de saúde (RSS)a 

despesa é de R$ 9.600,00/ano, incluindo seu tratamento. 

   Ao todo são alocadas 33 pessoas com o serviço. 03 na coleta (um 

motorista e dois ajudantes), 10 pessoas na varrição dos logradouros 

públicos, 19 pessoas na capina de praças e outros terrenos e 01 pessoa 

com gerente de serviços.  

   A quantidade total de resíduos coletados anualmente é em torno de 

1.915,2 toneladas. E de resíduos domiciliares (RDU) é de 1.316 toneladas 

por ano, sendo que 447,4 toneladas anuais são oriundas do Hotel 

Fazenda Vale da Mantiqueira. Coleta-se, ainda, cerca de 140 toneladas 

de resíduos públicos de limpeza urbana anualmente. 

   Na coleta de resíduos verdes (hortas e podas), recolhe-se 72 toneladas 

anuais em dezoito dias divididos em seis meses. 

   Na coleta de resíduos industriais, o município recolhe das confecções 

de jeans existentes na cidade 26 toneladas anuais de restos de tecidos, 

linhas e cones de plástico. 

   Na coleta de resíduos do sistema de saúde (RSS) há coleta diferenciada 

realizada por empresa contratada, a PROAMBIENTAL, sediada na cidade 

de São Lourenço, MG, utilizando-se de veículo próprio. A quantidade 

anual dessa classe de resíduo está em torno de 1,2 toneladas.  

   Na coleta de resíduos da construção civil (RCC), o município recolhe 

cerca de 500 toneladas por ano.  

   Em relação aos resíduos da limpeza pública (RLP), os 10 funcionários 

realizam diariamente a varrição manual de 13 km de ruas ou 26 km de 

sarjetas. Capinas e roçadas são realizadas manual e quimicamente, 

utilizando-se Roundup misturado a vinagre, por 19 funcionários. 

   Há catadores de materiais recicláveis no centro urbano, ainda que 

informais. 
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   O município de Virgínia conta com um aterro controlado para 

disposição final de seus resíduos gerados. A Prefeitura Municipal faz seu 

gerenciamento. Ele teve seu início de operação no ano de 1997. E, 

atualmente (2013), está no limite de sua capacidade de carga, devendo 

ser encerrado ainda este ano. O mesmo possui licença ambiental de 

operação, é cercado com arame farpado, possui drenagem de águas  

pluviais, tem seu monitoramento ambiental, tem cobertura de resíduos 

com frequência semanal utilizando-se de uma retroescavadeira e possui 

placa informativa da proibição de presença de pessoas e animais na área. 

(Foto 06 e 07) 

9.2  CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

   A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 10004, 

define resíduos como restos das atividades humanas, consideradas pelos 

geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Geralmente em 

estado sólido, semissólido ou semilíquido (com conteúdo líquido 

insuficiente para que este líquido possa fluir livremente). Esta norma cita 

também que, os resíduos podem ser classificados de acordo com a sua 

natureza física (seco e molhado), sua composição química (matéria 

orgânica e inorgânica), como também pelos riscos potenciais ao meio 

ambiente (perigoso, não inerte e inerte). 

   Segundo a Norma Brasileira de Resíduos (NBR 10004) de 2004, que 

estabelece a metodologia de classificação dos resíduos sólidos quanto a 

riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública, pode-se verificar 

que, dentre outros aspectos, é considerado Resíduo Perigoso, Classe I, 

aquele que apresentar em sua composição propriedades físicas, químicas 

ou infectocontagiosas, podendo apresentar risco à saúde pública e que 

podem contribuir para um aumento da mortalidade e da incidência de 

doenças ligadas à proliferação de agentes transmissores como moscas, 

ratos, mosquitos, baratas, entre outros, além de promover a incidência 

de riscos ambientais, formação de fumaças e líquidos (chorume) que 

poluem o ar, a água e o solo. 

    No que se refere à Classe II (NBR 10004), considerados Não-Perigosos, 

estão inseridos os Resíduos Não Inertes e Inertes. Os resíduos Não- 
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Inertes são aqueles que podem apresentar propriedades como 

combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água. Os Inertes 

ao serem dissolvidos apresentam concentrações abaixo dos padrões de 

potabilidade, quando exposto a testes de solubilidade em água destilada, 

excetuando-se aqui, aspectos como cor, turbidez e sabor. 

   O resíduo sólido também pode ser classificado de acordo com sua 

origem em: 

 

 Domiciliar (RSD): é aquele originário na vida diária das residências, 

na própria vivência das pessoas. O lixo domiciliar pode conter 

qualquer material descartado, de natureza química ou biológica 

que possa por em risco a saúde da população e o ambiente. 

Dentre os vários tipos de resíduos, os domiciliares representam 

sério problema, tanto pela sua quantidade gerada diariamente 

quanto pelo crescimento urbano desordenado e acelerado.  Ele é 

constituído principalmente por restos de alimentos, produtos 

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

papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de 

outros itens; 

 

 Comercial (RSD): é oriundo dos estabelecimentos comerciais, tais 

como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, 

restaurantes, etc. O lixo destes estabelecimentos tem forte 

componente de papel, plásticos, embalagens diversas e resíduos 

resultantes dos processos de higiene dos funcionários, tais como, 

papéis toalha, papel higiênico etc.; 

 

 Público: oriundo dos serviços de limpeza pública, incluindo os 

resíduos de varrição de vias públicas e logradouros, podas 

arbóreas, feiras livres, corpos de animais, resíduos da limpeza de 

galerias e bocas de lobo, córregos e terrenos; 

 

 Serviços de Saúde (RSS): resíduos sépticos, que contém ou podem 

conter germes patogênicos, oriundos de hospitais, clínicas, 
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laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias, postos de saúde etc. 

Composto por agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões, 

órgãos ou tecidos removidos, meios de culturas e animais 

utilizados em testes científicos, sangue coagulado, remédios com 

prazo de validade vencido, etc.; 

 

 Industrial: oriundo de diversos segmentos industriais (indústria 

química, metalúrgica, de papel, alimentícia, etc.), este tipo de 

resíduo pode ser composto por diversas substâncias, tais como 

cinzas, lodo, óleos, ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras, 

borrachas, tóxicos, etc. É nesta classificação segundo a origem que 

se enquadra a maioria dos resíduos Classe I - perigosos (NBR 

10004). Normalmente, representam risco ambiental; 

 

 Agropecuário: oriundos das atividades agropecuárias, como 

embalagens de adubos, agrotóxicos e rações; 

 

 Entulho: é o resíduo da construção civil, oriundos de demolições e 

restos de obras, como solos de escavações etc., geralmente 

material inerte, passível de reaproveitamento e geralmente 

contém materiais que podem lhe conferir toxicidade, como restos 

de tintas e solventes, peças de amianto e diversos metais. 

 

 Verde: é o resíduo oriundo de podas de árvores e restos de hortas 

e capinas. 

 

 Volumosos: são os resíduos formados por restos de móveis e 

outros materiais domiciliares. 

 

Com relação ao gerenciamento dos resíduos descritos, a prefeitura é 

responsável pelos resíduos domiciliares, comerciais (gerados em 

pequenas quantidades) e públicos. Os demais resíduos são de 

responsabilidade do gerador. O município é responsável por dar 

destinação correta aos resíduos orgânicos e recicláveis provenientes de 
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residências ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com 

características domiciliares, bem como os resíduos de limpeza pública 

urbana. 

 

 

 

 

9.3  QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

   Buscando a sustentabilidade e a redução da degradação ambiental, é 

necessário um compromisso entre a sociedade e setores com relação às 

práticas de produção e consumo. Referente aos resíduos busca-se a redução, 

reutilização e reciclagem. Para isso, uma mudança de atitude é necessária, 

procurando reutilizar o máximo e recuperar a matéria-prima utilizada nas 

embalagens que são colocadas no lixo comum. Além disso, a disposição e 

tratamento dos resíduos que não são passíveis de reutilização e recuperação 

deve ocorrer de forma adequada. Contudo, é necessária a ampliação da 

cobertura dos serviços relacionados aos resíduos e dos programas de educação 

ambiental da população. 

 GERAÇÃO  

   Em Virgínia, na área urbana, é coletada uma média de 2,45 toneladas de 

resíduos por dia sendo seu volume per capita estimado em 0.61kg/hab/dia. 

Para o cálculo desta taxa foi adotada a população de 4000 habitantes 

residentes na cidade. Neste caso sendo considerados como resíduos 

domiciliares (domésticos) também os comerciais com características 

domiciliares. (Fotos RSD) 

   Não se encontra contemplado no cálculo desta taxa o quantitativo de 

resíduos cuja responsabilidade é do gerador. Tais como, resíduos de serviços de 

saúde, resíduos oriundos da construção civil, além de resíduos de postos de 

gasolina. 

   A produção de resíduos da construção civil na cidade, em pleno crescimento, 

encontra-se em alta pois existem muitas obras sendo realizadas. Obras públicas 
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e de particulares. Muitas vezes, sem local de disposição, ou até mesmo por 

falta de planejamento do proprietário da obra, colocam-se os entulhos em vias 

públicas (calçadas e ruas), impedindo o trânsito de pessoas e, às vezes, 

prejudicando o tráfego de veículos. (Fotos RCC) 

   Em relação aos resíduos agropecuários, atualmente não se tem dados 

precisos sobre a geração desses resíduos, visto que boa parte dos produtos 

agropecuários consumidos no município, pela agricultura e fruticultura, vem de 

outros lugares, trazidos pelos próprios produtores em seus veículos. Essa 

prática se torna ainda mais danosa porque em muitas localidades do município 

costuma-se utilizar o fogo para dar destinação a esse tipo de resíduo. 

   Os resíduos volumosos são verificados em alguns locais no município como 

pontos viciados. (Fotos RV) 

   Em relação aos resíduos industriais, em Virgínia funcionam umas 15 empresas 

de confecção de jeans legalizadas e algumas outras em situação de 

informalidade. Elas, juntas produzem cerca de 2,2 toneladas de restos de 

tecidos por mês. (Fotos RI) 

   Em relação aos resíduos eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e 

baterias, nesse tipo de resíduo também não se têm dados precisos, mas, como 

se sabe, o seu volume é crescente devido ao aumento do consumo de 

aparelhos eletroeletrônicos pela população. Seu descarte atual é impreciso, 

mas os encontramos em alguns locais de forma incorreta. (Fotos REE) 

   Igualmente ao RCC, o resíduo verde é colocado sobre vias urbanas, em dias 

pré-determinados pela administração municipal e coletados pelo caminhão as 

terças e quintas-feiras. (Fotos RCC) 

   Observando os resíduos pneumáticos, igualmente ao que acontece com os 

outros resíduos de logística reversa, eles também são encontrados descartados 

de forma incorreta. (Fotos RLRO) 

   Os resíduos de eventos municipais são produzidos em maior quantidade duas 

vezes por ano.   Durante o ano a cidade de Virgínia realiza dois grandes 

eventos. O maior deles é a Exposição Agropecuária, promovido pelo 
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Departamento Municipal de Cultura e Turismo. Evento que dura sete dias 

seguidos chega a reunir por volta de 15.000 pessoas num mesmo dia. O outro 

evento, de menor alcance, é o Rodeio de Virgínia. Produz-se uma boa 

quantidade de copos descartáveis, plástico e palitos de madeira durante os 

mesmos. (Fotos REM) 

   Considerando que a geração de resíduos está diretamente relacionada a 

fatores referentes ao estilo de vida da população, a abrangência da coleta 

seletiva e à existência de uma política de gestão de resíduos sólidos, os dados 

que serão apresentados são atuais.  

   Na área rural, onde residem cerca de 5000 pessoas, não há coleta de lixo 

regular. Os 543 km de estradas rurais do município inviabilizam, neste 

momento, esse serviço. Espera-se que, com a regulamentação do PMGIRS de 

Virgínia, o volume de resíduos sólidos (RDU) gerado no município aumente 

para 4,9 toneladas por dia, universalizando o serviço. 

9.4   LIMPEZA DO RESÍDUO PÚBLICO 

   A varrição das vias públicas acontece todos os dias úteis da semana. Das 

07:00 H. até às 15:00 H., onde todos os 10 funcionários já entregaram o resíduo 

coletado ao caminhão de coleta de RSU. 

9.5  COLETA CONVENCIONAL 

  A coleta convencional de RSU acontece em dias alternados da semana. Ela 

funciona as segundas, quartas e às sextas-feiras, das 7:00 H às 17:00 H. A coleta 

convencional no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira acontece, também, as 

segundas, quartas e às sextas-feiras, das 15 às 17 H.. Às quartas-feiras é 

realizada a coleta no bairro rural Sertãozinho. As demais coletas excepcionais 

como RCC entre outros acontece as terças e quintas-feiras, das 07:00 H. às 

15:00 H..  

  No sistema de coleta perfaz-se um trajeto que é obedecido atualmente. Ele é 

dividido em duas partes, sendo uma realizada pela manhã e a outra à tarde. 

Sendo ele:  

1ª parte (começando às 07:00 H. e encerrando às 11:30 H.): 
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I) Começa-se a coleta na Rua Crispim Gomes Pinto em direção ao 

Centro; 

II) Entra, à esquerda, na Rua Antônio da Costa Pinto; 

III) Vira, à direita, na Rua Raul da Costa Pinto; 

IV) Praça Cônego Monte Raso; 

V) Vira-se na Rua da Saudade; 

VI) Entra-se à direita, na Rua Raul da Costa Pinto; 

VII) À esquerda, na Rua Diogo Labat Uchôas; 

VIII) Volta pela mesma Rua até virar à esquerda na Rua José de Carvalho 

Brito até depois da sede da APAE de Virgínia, onde faz o retorno. 

IX) Voltando pela Rua José de Carvalho Brito a coleta é realizada nas 

travessas 4, 5 e 6 até a bifurcação com a Rua José Lamin; 

X) Entrando na Rua José Lamin, a coleta também é realizada nas 

travessas 9, 8 e 7; 

XI) Entra-se à direita na Rua Diogo Labat Uchôas; 

XII) Vira-se à direita na Rua Manoel Abreu do Couto; 

XIII) Retornando pela mesma, sobe-se a Travessa Nª Sª da Conceição; 

XIV) Entra-se, à direita, na Rua da Saudade até o final, onde retorna; 

XV) Entra-se na Rua Monsenhor Danilo Batista Dini, onde há coleta na Rua 

Antônio da Costa Pinto, próximo ao Parque de Exposições; 

XVI) Desce-se a Rua Monsenhor Danilo Batista Dini até virar à direita na 

Rua João Gonçalves da Fonseca, onde se coleta na Travessa Vicentina 

Pinto Ribeiro; 

XVII) Vira-se, à direita, ao fim da Rodovia MG 350 e, após, à direita 

novamente na Rua Otaviro Pinto; 

XVIII) Para-se na frente da Escola Municipal Christóvão Chiarardia onde 

permanece até coletar o começo da Rua José Ribeiro Chagas e da Rua 

João Paulo II; 

XIX) Descendo pela Rua José Ribeiro Chagas até seu final; 

XX) Vira-se à direita, pela Av. Dr. João Pinto Sobrinho e segue até a 

Rodovia MG 350, onde finaliza a primeira parte da coleta 

convencional. 

XXI) O caminhão segue para o Aterro Controlado do Muquém para o 

transbordo do RSU coletado. 
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2ª parte (começando às 12:30 H. e encerrando às 14:30 H.): 

XXII) Recomeça-se a coleta na Rua Sô Chico; 

XXIII) Vira-se a direita na Rua João Gaioso; 

XXIV) Entrando na Rua Marta Brito, coletando, também, na Rua Nelson 

Romão; 

XXV) Entra-se à esquerda na Rua Moises Ribeiro Pereira; 

XXVI) E à direita na Rua Vicente Eugênio; 

XXVII) E à direita na Rua Vicente Ribeiro Pinto; 

XXVIII) Volta-se na Rua Monsenhor Dalisio Batista Dini, à esquerda e 

imediatamente após, à direita, na Rua Tonico Lemes; 

XXIX) Vira-se, à direita, na Rua Senhor Dico; 

XXX)  À esquerda entra-se na Rua Monsenhor Dalisio Batista Dini; 

XXXI) Vira-se à direita na Rua David de Oliveira Mendes; 

XXXII) À direita na Rua Raul da Costa Pinto; 

XXXIII) À esquerda na Rua Cornélia dos Reis; 

XXXIV) E à direita na Rua Crispim Gomes Pinto; 

XXXV) Vira-se na Rua Projetada 18; 

XXXVI) Após, à esquerda, na Rua Projetada 17; 

XXXVII) Subindo pela Rua Projetada 15, Rua Projetada 11 e Rua Projetada 

10, onde acontece a coleta nas Ruas Projetada 4 e Projetada 9; 

XXXVIII) Descendo pelas Ruas Projetada 8; 

XXXIX) Entra-se na Rua Projetada 7, coletando na Rua Projetada 16; 

XL) Vira-se à direita na Rua Projetada 5 e coleta-se na Rua Projetada 2; 

XLI) Entra-se, à esquerda, na Rua Projetada 1 e retorna-se pela Rua 

Henrique da Costa Pinto; 

XLII) Virando à direita pela Rua Crispim Gomes Pinto; 

XLIII) E novamente à direta na Rua João Gonçalves da Fonseca; 

XLIV) Vira-se à direita na Rua Cel. Antônio da Rocha Brito; 

XLV) Entrando, à esquerda, na Rua Davis de Oliveira Mendes; 

XLVI) Realiza-se a coleta na Casa de Caridade Santo Antônio (hospital); 

XLVII) Contornando a praça, entra-se na Rua João Gonçalves da Fonseca; 

XLVIII) E após, na Rua Joaquim da Costa Pinto; 

XLIX) Entra-se, à esquerda, na Rua Cel. José Bráulio Brito; 



42 
 

L) E à direita, na Rua Cel. Antônio da Rocha Brito; 

LI) Virando à direita na Rua Diogo Labat Uchôas; 

LII) E à esquerda na Rua José de Alencar; 

LIII) Faz-se a coleta da Rua Sebastião Eugênio e vira-se à direita na Rua 

Maestro Joaquim Ferreira até o seu fim; 

LIV) Vira-se à direita novamente na Rua Cel. José Bráulio Brito; 

LV) E, à esquerda, na Rua Cel. Antônio da Rocha Brito, onde termina a 

segunda parte da coleta; 

LVI) O caminhão segue para o Aterro Controlado do Muquém para o 

transbordo do RSU coletado. 

3ª parte (começando às 15:00 H. e encerrando às 17:00 H.): 

LVII) Coleta realizada no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira; 

LVIII) O caminhão segue para o Aterro Controlado do Muquém para o 

transbordo do RSU coletado. 

 

   Nesse roteiro de coleta de RSU, o caminhão percorre os 13 km de ruas do 

centro urbano, 84 km para a área de transbordo do RSU e 6 km na coleta do 

Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira, percorrendo um total de 103 km por dia e 

309 km por semana. 

   As condições de descarte de RSU tem se demonstrado ineficientes e, em 

muitas vezes, perigoso para quem trabalha com a coleta. Em muitos sacos 

descartados encontramos vidros e outros objetos perfuro-cortantes. Muitas 

vezes misturados a outros tipos de resíduos e sem alguma proteção. (Foto 08) 

A seletividade da coleta é extremamente comprometida pela falta de práticas 

corretas no descarte. Muitos moradores misturam resíduos recicláveis com 

resíduos orgânicos numa mesma embalagem. Alguns colocam restos de 

varrição (terra e areia) misturados a outros resíduos. (Fotos 09,10 e 11) 

   Em dias específicos dá-se à coleta de RCC. Mas, independente dos dias pré-

fixados para a coleta, os moradores que fazem reformas ou constroem, 

depositam o RCC sobre as calçadas e até em cima das vias urbanas, impedindo, 

às vezes, a mobilidade urbana de pedestres. (Fotos RCC) 
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   Os resíduos das confecções são descartados em sacos plásticos grandes. 

Sobre o caminhão os coletores o desensacam para ocupar menos espaço 

dentro da caçamba. Algumas vezes esses resíduos encontram-se contaminado 

por agulhas de costura. (Fotos RI) 

   O resíduo coletado no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira são inapropriados 

para o processo de compostagem, assim como ao de reciclagem, pois são 

dispostos de forma inadequada. Resíduos recicláveis e resíduos orgânicos são 

acondicionados em uma mesma embalagem (sacos de lixo) e boa parte dele 

vem soltos em caixas de plástico que são derramadas dentro da caçamba do 

caminhão, como é o caso de restos de frutas e comida. O resíduo orgânico 

gerado no hotel espera pela coleta, às vezes, por três dias (de sexta a segunda) 

a céu aberto. Quando são coletados estão bastante contaminados por vetores 

(larvas de moscas) e com muito cheiro de putrefação. (Fotos RSD Hotel 

Fazenda Vale da Mantiqueira) 

   Os trabalhadores da coleta convencional de resíduos não possuem EPI, 

contando apenas com um par de luvas para o trabalho. Eles manuseiam e se 

locomovem sobre o volume de resíduos coletados na caçamba do caminhão. 

9.6  DAS LIXEIRAS NO MUNICÍPIO 

   Não há lixeiras suficientes nas áreas públicas. Mas com as poucas instaladas, 
parte da população oferece resistência quanto ao seu uso, não separando 
corretamente os materiais recicláveis. Elas foram recentemente instaladas na 
Praça Cônego Monte Raso, após a sua última reforma. 
   Na praça infantil também existem lixeiras, mas fora de padrões indicados 
para se realizar separação seletiva. 
   Na Praça São José não existe lixeiras. 
   Nas escolas municipais e estadual não há, por hora, lixeiras incentivando a 
separação seletiva do resíduo gerado pelas mesmas. Utilizam-se, normalmente, 
de tambores plásticos ou de metal, onde há a mistura de todo o resíduo gerado 
na unidade. 
   Não existem outros pontos dentro do município onde possamos encontrar 

recipiente adequado ao recolhimento de resíduos. Em muitos bairros rurais, 

por falta de equipamentos de disposição correta de resíduos, acabam por 

lançá-los em locais inadequados, margem de curso d’água etc. 
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   Em bairros rurais situados próximo ao aterro controlado, Bairro do Muquém, 

Palmeiras e Ribeirão, alguns moradores levam seus resíduos para lá. 

 

9.7  DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL 

   O destino final dado ao RSU de Virgínia, desde 1997, é o seu enterro no 

Aterro Controlado do Muquém em sistema de valas.  Nota-se a precariedade 

do manejo, visto que apenas semanalmente é realizado o entupimento das 

valas, dando oportunidade da proliferação de vetores no meio ambiente. 

   Não há reciclagem de RS no local. A pouca reciclagem da cidade é informal e 

acontece dentro da área urbana.  

O RCC, que é transbordado temporariamente para terreno baldio é utilizado 

em consertos de estradas rurais, em época de chuva. 

   O RSS, coletado por empresa terceirizada, a Pró-Ambiental, com sede em 

Varginha, é incinerado. 

   Não há, até o momento, um sistema de logística reversa para embalagens de 

agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, pneumáticos, pilhas e baterias, produtos 

eletroeletrônicos ou qualquer outro resíduo perigoso. (foto RSLRO) 

9.8   CUSTO (anual) 

   O balanço financeiro do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

serão tratados de forma simplificada neste diagnóstico, sendo que os valores 

trabalhados se referem ao ano de 2013, conforme dados fornecidos pelo 

Departamento Municipal de Finanças. 

   A tabela abaixo mostra a despesa e a arrecadação decorrentes da prestação 

dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

 

DESPESAS (b) (R$/ano) ARRECADAÇÃO (a) (R$/ano) DEFICT TOTAL (a-b) (R$) 

222.546,56 36.450,77 - 186.279,79 
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   Através do balanço financeiro, observou-se que a arrecadação com os 

serviços prestados é insuficiente para cobrir os custos operacionais. Um dos 

principais problemas está na não sustentabilidade do serviço de coleta e 

limpeza pública, que possui um déficit de mais de R$ 180.000,00. 

   Para tentar resolver o déficit total de R$ 186.279,79, a Diretoria Municipal 

Administrativa e a Diretoria Municipal de Finanças devem fazer um estudo 

aprofundado para reestruturar os serviços, mesmo buscando outras 

possibilidades para minimizar os custos. 

9.9   CARÊNCIAS E DEFICIÊNCIAS 

   Observa-se que o município de Virgínia encontra-se com grandes carências e 

deficiências dentro de seu sistema de gestão de resíduos sólidos. Iremos 

enumerar as principais: 

1. Falta de capacidade física no Aterro Controlado do Muquém para 

disposição final do RSU, que já se encontra em sua capacidade máxima 

de carga; 

2. Falta de Sistema de Coleta Seletiva integrada; 

3. Disposição incorreta dos resíduos pela população e pelo Hotel Fazenda 

Vale da Mantiqueira;  

4. Falta de regulamentação para disposição dos diferentes tipos de resíduos 

a serem coletados; 

5. Ausência de Ecopontos para recebimento de materiais de logística 

reversa; 

6. Ausência de equipamentos para a reciclagem e tratamento do RSU antes 

de ser enterrado; 

7. Ausência de coleta de RSU em bairros rurais; 

8. Ausências de coletores/containers para disposição de RS em bairros 

rurais; 

9. Precariedade no número de lixeiras para coleta seletiva nas áreas 

urbanas; 

10. Precariedade dos equipamentos de coleta convencional, tais como 

caminhões e EPI; 
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11.  Poucas ações de Educação Ambiental para com a comunidade urbana e 

rural; 

12. Falta de controle do volume de produtos agropecuários que entram e 

são utilizados no município; 

 

9.10   INICIATIVAS RELEVANTES 

   Poderemos citar algumas iniciativas como relevantes ao desenvolvimento 

sustentável da gestão de RSU de Virgínia. São elas: 

1. Incentivo e criação da COOPVIRGÍNIA – Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Virgínia, com 25 cooperados; 

2. Audiência Pública para apresentação da problemática dos RSU e da 

iniciativa de elaboração do PMGIRS de Virgínia; 

3. Criação de espaço virtual em rede social para comunicação sobre o 

desenvolvimento do PMGIRS de Virgínia aos moradores; 

4. Projeto “Reduzo Lixo” em Virgínia, incentivando a redução do resíduo 

orgânico em sua fonte de geração utilizando-o para compostagem 

orgânica; 

5. Educação Ambiental nas escolas de educação fundamental da cidade 

utilizando-se o teatro como metodologia; 

6. Curso Profissionalizante voltado à reciclagem de retalhos de jeans 

promovido pelo CRAS de Virgínia; 

7. Projeto de construção da Usina de Tratamento de Resíduos – UTR de 

Virgínia; (Imagens UTR) 

8. Construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Virgínia; 

 

   Conforme diagnosticado por este Plano, atualmente o serviço de coleta 

convencional não tem atendido os bairros da área rural do município.  O 

problema decorre principalmente da falta de recursos financeiros para 

aquisição de veículo e equipamentos necessários ao atendimento aos 50 

bairros rurais e 543 km de estradas vicinais. 
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   O planejamento inicial, onde a área urbana é atendida no mínimo três vezes 

por semana é o ideal, portanto, esta regularidade quanto ao serviço de coleta 

deve ser mantido, devendo a secretaria responsável buscar alternativas para 

que o serviço seja executado de forma adequada e principalmente, regular.   

   No caso da área rural, é necessário que a população também disponha de 

local adequado para deposição de seus resíduos, principalmente daqueles que 

podem ser reciclados. Recomenda-se que com a instituição da cooperativa de 

catadores de materiais recicláveis e com a formalização de parceria público-

privada para reciclagem desses resíduos, seja feito um levantamento 

populacional de cada região ou comunidade rural, de forma que sejam 

dispostos em locais estratégicos containers para a coleta adequada para 

resíduos recicláveis e rejeitos. Estes locais poderão ser Escolas, Centros 

Comunitários e Igrejas ou outro local de fácil acesso indicado pela comunidade 

local.  

   Em relação ao dimensionamento da frota, entende-se que no caso do 

funcionamento adequado do veículo disponível e considerando que o nº de 

viagens percorridas é, em média, três por dia na área urbana, a frota deveria 

atender de forma adequada à população e viabilizar logisticamente o serviço. 

Isso se levando em consideração a ausência de coleta na zona rural. 

   Para a universalização do serviço de coleta de RS no município, com 100% da 

população atendida recomenda-se a utilização de outro caminhão atuando 

especificamente na área rural. Esse veículo deveria ter sistema compactador e 

apto para o recolhimento de containers. 

10.    PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

       10.1  PERSPECTIVAS PARA A GESTÃO ASSOCIADA COM MUNICÍPIOS DA 

REGIÃO 

   Identificamos, através da necessidade de instituir no município a logística 

reversa para diversas classes de resíduos, que se deve buscar entendimento 

para que se estabeleça um contrato de gestão da mesma entre os municípios 

vizinhos. Podem ser eles os mesmos municípios pertencentes à ATAM – 
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Associação Terras Altas da Mantiqueira, que, demonstrando uma boa política 

sobre a questão dos resíduos agregam valor ao circuito turístico. 

   Por outro lado, a Prefeitura Municipal de Virgínia pretende assinar a carta de 

intenções com a Prefeitura Municipal de São Lourenço para participar do 

CISEDA – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico da 

Microregião de São Lourenço. Lá está sendo construído um aterro sanitário 

onde receberá o rejeito do processo de tratamento de resíduos realizado no 

município de Virgínia. 

10.2   DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

   Para cada tipo de resíduo estabeleceremos diretrizes específicas a serem 

seguidas no município a partir do PMGIRS ser estabelecido. São elas: 

 Unidade de Tratamento de Resíduos de Virgínia (UTR de Virgínia) 

   Defende-se a intenção da Prefeitura Municipal construir uma unidade de 

tratamento de resíduos sólidos urbanos (UTR) no município em área do Aterro 

Controlado de Virgínia. Sugere-se à Administração Pública o estabelecimento 

de contrato em sistema de parceria-público-privada com a Cooperativa de 

Catadores de Resíduos Sólidos de Virgínia – COOPVIRGÍNIA, por um período de 

20 anos, como preconiza a PNRS, Lei 12.305/2010. (foto UTR) 

 Resíduos Sólidos Domésticos (RSD) 

   A premissa de maior importância para se estabelecer um sistema 

moderno de gestão para os resíduos sólidos se passa pela boa prática na 

disposição correta dos mesmos. Assim sendo, se torna fundamental a 

separação primária dos mesmos ainda dentro das residências e 

estabelecimentos comerciais. A separação entre RESÍDUO SECO E RESÍDUO 

ÚMIDO deve ser conhecida, incentivada e aprendida pela população do 

município. 

   Como estratégia mais importante, a Educação Ambiental, que neste caso 

deverá envolver as escolas do município numa ação integrada com o 

PMGIRS, deverá ser trabalhada todo o ano de forma consistente pelos 

profissionais da Educação.  
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   As escolas do município deverão realizar a seletividade em sua geração de 

resíduos e dar completa e total transparência à população, aos estudantes e 

aos profissionais do sistema de coleta convencional. 

   Por outro lado, a Administração Municipal deverá conseguir recursos para 

a aquisição de conjuntos de lixeiras seletivas para proverem as escolas, 

incluindo a Escola Estadual Delfim Moreira. 

   A Prefeitura Municipal de Virgínia deverá, de mesmo modo, adquirir e 

instalar conjuntos de lixeiras em todas as suas praças, Avenida Maestro 

Joaquim Ferreira da Costa e área da exposição agropecuária. Os conjuntos 

de lixeiras seletivas que serão instaladas na área da exposição agropecuária 

deverão ser grandes e ter mecanismo que impeça a retirada do material por 

pessoas não autorizadas. 

   Para universalização da coleta convencional de RSD, o Município deverá 

adquirir 50 containers com capacidade de 1000 l cada, para disposição em 

cada bairro rural, onde os mesmos serão esvaziados uma vez por mês. 

Deverá, também, adquirir caminhão compactador com capacidade mínima 

de 14m³ e sistema de esvaziamento de containers. 

   O horário de coleta permanecerá o mesmo. Das 07:00H às 17:00H,  às 

segundas, quartas  e sextas-feiras. 

   A disposição será feita nos dias e horários que a coleta se dará na rua. Para 

isso se dividiu o centro urbano em 04 (quatro setores), são eles: 

I) Da APAE, na Estrada Virgínia – Marmelópolis, até a Rua da Saudade / 

Rua Manoel Tertuliano Pinto; 

II) Da Praça Cônego Monte Raso até Rua João Gonçalves da Fonseca; 

III) Da Rua João Gonçalves da Fonseca até as Rua Senhor Dico / Rua José 

Alemão (incluindo o bairro Pedro Varella); 

IV) Da Rua Senhor Dico / Rua José Alemão até o fim da Avenida Dr. João 

Pinto Sobrinho, na entrada da cidade (incluindo a Rodovia MG 350 em 

seus últimos dois quilômetros); 
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   Sugere-se aos moradores do centro urbano que instalem aparadores de 

sacos de coleta de lixo retráteis em seus muros em altura que permita o 

manejo, mas impeça que cães e outros animais tenham acesso a eles, 

evitando assim o derramamento de resíduos pelas calçadas e facilitando a 

mobilidade urbana nas calçadas. (Fotos Lixeiras) 

   Deverão ser criados pela Prefeitura Municipal de Virgínia, locais que 

servirão de ECOPONTOS para recolhimento de Resíduos Perigosos e de 

Eletroeletrônicos. 

   Para continuidade da coleta de RSD do Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira 

precisam-se observar certas práticas internas de sustentabilidade. Todo o 

resíduo gerado dentro do hotel deve ser separado por tipo de material: 

latas, plásticos, papel e papelão, vidro (recipientes identificados), óleo 

comestível residual (embalado) e resíduo de logística reversa (perigosos, 

pneumáticos, eletroeletrônicos e de informática). Ainda, ao Hotel Fazenda 

Vale da Mantiqueira, sugere-se a realização da compostagem de seu resíduo 

orgânico em área da própria fazenda, agregando valor a partir de sua 

prática sustentável.  

   À Prefeitura Municipal de Virgínia recomenda-se a cobrança de taxa anual 

ao Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira para cobrir o custo de operação da 

coleta convencional. 

 Resíduos de Óleos Comestíveis (ROC) 

   O óleo utilizado pela população urbana deverá ser coletado junto à coleta 

convencional de RSD, embalado em garrafas PET e/ou derramados 

diretamente no reservatório de coleta do caminhão. Esse óleo será enviado 

à Usina de Tratamento de Resíduos de Virgínia (UTR de Virgínia), onde será 

utilizado na produção de sabão. 

 Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCC) 

   Sugere-se à Administração Pública a escolha de nova área para transbordo 

de RCC e futura reutilização. A UTR de Virgínia poderia abrigar esse resíduo 

até sua reutilização. 
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   Deverão, os proprietários de imóveis urbanos, agendar utilização de 

caçambas estacionárias com a Administração Pública para recolhimento dos 

RCC. Os mesmos deverão assinar TERMO DE COMPROMISSO para com o 

PMGIRS junto à Prefeitura Municipal de Virgínia, sendo esse um documento 

necessário à legalização e autorização da obra (alvará de construção). 

Sugere-se a proibição pelo Poder Público da disposição de RCC e outros 

materiais de construção em calçadas e vias públicas, e a estipulação de 

sistema de fiscalização de obras na cidade, com poder advertência e, por 

último, de aplicação de multa. 

 Resíduo Público (RP) 

   O sistema de recolhimento do resíduo de limpeza pública se encontra 

funcionando a contento. Sugere-se, apenas, que sejam recolhidos certos 

materiais inertes, como pétalas de flores, folhas e restos de podas de 

grama, de forma seletiva. Esse material será utilizado no processo de 

compostagem dos RS orgânicos. 

 

 Resíduo Verde (RV) 

   A coleta de restos de podas e de hortas será realizada em dias pré-

definidos e encaminhados para a UTR de Virgínia para trituração e utilização 

na compostagem do RS orgânico gerado na cidade. 

 Resíduos Volumosos (RVL) 

   Sugere-se que aumente a identificação e fiscalização inibidora de práticas 

de abandono de materiais volumosos em áreas irregulares para tal fim.  

 Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 

   Encontrando-se a coleta de RSS em conformidade com a legislação, 

normas técnicas regulamentadoras e com a PNRS, sugere-se a permanência 

do contrato com a empresa PRÓ-AMBIENTAL.  
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   O sistema de unidades de saúde do município, no entanto, deve se 

comprometer com o armazenamento e disposição final correta do RSS e de 

disponibilizar à empresa terceirizada a totalidade (100%) do material 

utilizado nas práticas do setor médico, impedindo, assim, a mistura desse 

material com o RSU de coleta convencional. 

   Sugere-se que as farmácias locais disponibilizem recipiente adequado para 

o recolhimento de medicamentos com prazos de validades vencidos e 

estabeleçam a destinação correta dos mesmos. Sugere-se, ainda, que façam 

a divulgação desse serviço de coleta aos clientes e população em geral. 

 Resíduos com Logística Reversa Obrigatória (RLRO) 

   Precisa-se adequar e regulamentar a disposição desses resíduos para que 

não se quebre a cadeia do trânsito da logística reversa. Para isso é 

necessário o estabelecimento de ECOPONTOS na área urbana para o 

recebimento do material. 

   Sugere-se, ainda, que a Prefeitura Municipal de Virgínia faça estudos junto 

aos municípios vizinhos, a ATAM – Associação Terras Altas da Mantiqueira e 

com a AMAG – Associação dos Municípios da Microregião do Circuito das 

Águas para que estabeleçam estrutura de logística reversa para esses 

resíduos, aumentando o volume disponível para tal. 

   Sugerem-se estudos para controle e fiscalização de comércio de 

agrotóxicos e consolidação da obrigatoriedade da devolução das suas 

embalagens para a logística reversa dos mesmos. 

 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB) 

   No momento não há geração desse tipo de resíduo, visto que se encontra 

em construção o sistema de esgotamento sanitário de Virgínia. Mas, como 

está previsto a sua produção, sugere-se o aterramento do mesmo em área 

interna da ETE de Virgínia. 
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 Resíduos Industriais (RI) 

   Sugere-se estudo para estipular valor por tonelagem para o manejo desse 

resíduo/rejeito, visto que não há alternativas dentro do setor ao manejo do 

mesmo. 

   Sugere-se, ainda, análise financeira para dar alternativa no 

reaproveitamento desse resíduo na fabricação de estopa automotiva junto à 

UTR de Virgínia. 

Em resumo, as diretrizes específicas, as estratégias a serem utilizadas, as 

metas esperadas e os programas e ações para ser atingido o objetivo 

estão na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 DIRETRIZES ESTRATÉGIAS     METAS PROGRAMAS/AÇÕES 

 O que se quer? Como? Quanto? Quando? Com quem? 

RSD Separação de 
resíduo úmido de 
resíduo seco na 
fonte. 
 
 
 
 
 
Compostagem 
orgânica. 
 
Compostagem na 
UTR de Virgínia. 
 
Tratamento do 
RSD agregando-
lhe valor. 
 
 
Coleta de RSD na 
área rural. 

Educação Ambiental 
escolas/residências. 
Instalação de lixeiras 
seletivas em 
escolas/praças. 
Separação seletiva 
dos RSD do Hotel 
Fazenda Vale da 
Mantiqueira e 
compostagem do 
resíduo orgânico 
gerado. 
Compostagem do RSD 
de Virgínia. 
 
Reciclagem e 
processamento dos 
RSD na UTR de 
Virgínia. 
 
Coleta de RSD (seco) 
em todos os bairros 

100% 
 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
80% 
 
 
70% 
 
 
 
 
80% 
 
 
 
100% 

Ano 
todo 
Até 
2015. 
 
Até 
2014. 
 
 
Até 
2015. 
 
Até 
2017. 
Até 
2017. 
 
 
 
 
Até 
2015. 

Departamento Municipal de 
Educação, Departamento 
Municipal de Cultura e Turismo, 
CODEMA de Virgínia, 
Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Hotel Fazenda Vale da 
Mantiqueira, Departamento 
Municipal de Obras, Departamento 
Municipal de Finanças, 
Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Virgínia – 
COOPVIRGÍNIA, munícipes.  
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Estabelecimento 
de PPP com a 
COOPVIRGÍNIA 

de Virgínia 
 
Contrato com a 
Cooperativa de 
Catadores de 
Materiais Recicláveis 
de Virgínia. 
 

 
 
Até 
2015. 

ROC Coleta seletiva na 
fonte de geração. 
 
Destinação 
adequada do 
resíduo. 

Coleta através do 
sistema de coleta 
convencional de RSD.  
Produção de sabão. 

11.750 
l/ano. 
 
X kg 
sabão/ 
ano. 

Até 
2020 

Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Departamento Municipal de Obras, 
Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Virgínia - 
COOPVIRGÍNIA 

RCC Mudança de local 
de transbordo. 
 
Sistema de 
caçambas. 
 
Adequação em 
obras. 

RCC transportados 
para área da UTR de 
Virgínia. 
Aquisição de 05 
caçambas 
estacionárias. 
Regulamentação no 
Código de Obras do 
Municipal e sistema 
de fiscalização. 
 

100% 
 
 
100% 
 
 
70% 

Até 
2015. 
 
Até 
2015. 
 
Até 
2015. 

Departamento Municipal de Obras. 

RP Varrição seletiva 
de resíduos para a 
compostagem. 

Identificação e coleta 
de resíduos para a 
compostagem de RSD 
orgânicos. 

80% Até 
2015. 

Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Departamento Municipal de Obras, 
Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Virgínia - 
COOPVIRGÍNIA 

RV Utilização na 
compostagem dos 
RSD orgânicos de 
Virgínia. 

Trituração do RV 
gerado para o 
processo de 
compostagem de RSD 
orgânicos na UTR de 
Virgínia. 

100% Até 
2015. 

Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Departamento Municipal de Obras, 
Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Virgínia - 
COOPVIRGÍNIA 

RVL Coibir os pontos 
viciados no 
município. 

Identificação e 
fiscalização. 

100% A partir 
de 
2014. 

Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Departamento Municipal de Obras. 

RSS Manutenção de 
contrato com a 
Pró-Ambiental. 
Universalizar a 
coleta por todo 
sistema municipal 
de saúde. 
Coleta de 
medicamentos 
com validade 
vencida. 

Adequar coleta e 
guarda dos RSS para 
disposição à empresa 
terceirizada. 
 
 
 
Adequar recipiente 
para coleta e dar 
conhecimento ao 
público. 

100% 
 
 
 
 
 
 
100% 

A partir 
de 
2014. 
 
 
 
 
A partir 
2014. 

Departamento Municipal de 
Saúde, Departamento Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, 
Pró-Ambiental, farmácias da 
cidade. 

RLRO Estabelecer 
mecanismos e 
políticas setoriais 
e intermunicipais 
para logística 
reversa 
compartilhada. 

Estudos entre 
municípios, ATAM e 
AMAG para definição 
da logística. 

100% Até 
2015. 

Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Departamento Municipal de Obras, 
ATAM, AMAG. 
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RSB Identificar área de 
aterro do RSB na 
ETE. 

Identificação e 
preparo da área. 

100% Até 
2015. 

Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Departamento Municipal de Obras. 

RI Identificar valor 
(R$/ton.) a ser 
cobrado pelo 
serviço de coleta 
e disposição final 
do RI. 
Análise financeira 
para a produção 
de estopa na UTR 
de Virgínia. 

Análise financeira. 
 
 
 
 
 
Análise financeira. 

100%  
 
 
 
 
 
100% 

A partir 
de 
2014. 
 
 
 
A partir 
de 
2014. 

Departamento Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Departamento Municipal de Obras, 
Departamento Municipal de 
Finanças. 

 

 

11.  DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS, AÇÕES E METAS PARA 
OUTROS ASPECTOS DO PMGIRS DE VIRGÍNIA 

 
11.1  DEFINIÇÃO DE NOVA ESTRUTURA GERENCIAL 
 

   Para definir a estrutura gerencial necessária às tarefas estabelecidas pelo 
PGIRS, pode-se ter como referência o documento do MMA que mostra as 
instâncias gerenciais e a estimativa do número básico de profissionais 
requeridos. 

 

Instâncias Planejamento 
 Nº funcionários Qualificação 

Presidência 01 Gestão em resíduos sólidos. 

Assessoria jurídica 01 Advogado  

Planejamento 02  

Comunicação 
mobilização, Educação Ambiental. 

02 Pedagogia 

Capacitação 
apoio técnico, ass. técnica e 
licenciamento. 

01 Técnico em Gestão Ambiental 

Financeiro 
Finanças, contabilidade, tesouraria e 
cobranças. 

01 Técnico em Contabilidade 

Administrativo 
Gestão de pessoas, licitação e 
patrimônio. 

01 Técnico em Administração 

Câmara de Regulação 
Coordenação setor administrativo e 
financeiro, setor técnico e 
fiscalização.  

03 Técnico em Administração 

Ouvidoria 01 Técnico em Recursos Humanos 
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11.2   INDICADORES DE DESEMPENHO PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS 

   Como descrito neste Plano os serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos são municipalizados. 

   O Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente conta com 

assessoramento jurídico e financeiro que dá todo o suporte técnico específico à 

contratação de serviços eventuais, desde a elaboração dos editais até o 

término de vigência do contrato. Ainda dispõe do apoio técnico do 

Departamento Municipal de Finanças, que tem como atribuição a realização de 

atividades relativas à análise, acompanhamento e monitoramento dos 

instrumentos legais que gerem obrigações financeiras para o município e de 

seus resultados, compreendendo também a verificação e análise de processos 

que visam à criação, manutenção, acréscimo ou extinção de despesa.  

   A fiscalização dos serviços prestados bem como, a avaliação periódica do 

desempenho dos serviços públicos de limpeza urbana será realizada 

diariamente pelos servidores lotados no Departamento Municipal de Obras. 

   Os controles que serão realizados pela fiscalização visa mensurar as variáveis 

que compõe os indicadores de qualidade e de eficiência operacional e estes 

serão obtidos por meio de preenchimento diário de relatório contendo 

informações como: quilometragem dos veículos, horas de máquina, número de 

funcionários apresentados, consumo de material, quantidade de resíduos 

coletados, quantidade de resíduos dispostos, horário de desenvolvimento das 

atividades, quilometragem varrida, número de equipes apresentadas, destino 

dos resíduos coletados, estado de limpeza de conservação dos uniformes e 

equipamentos de proteção individual, análises periódicas de efluentes, corpo 

receptor e lençol freático, vazão de efluentes, entre outros. 

   Na tabela abaixo teremos o Padrão e indicadores para avaliar a Gestão de 

Resíduos Sólidos Urbanos de Virgínia. 
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TEMA INDICADOR PADRÃO 
COLETA E TRANSPORTE DE RSD  Nº de reclamações  

 Percentagem da população que 
não faz uso dos serviços de coleta  

 Quantidade anual de resíduos 
removidos dos cursos d`água 

 Caracterização dos resíduos 
oriundos da coleta convencional 
porta a porta na planta de 
destinação final dos resíduos  

 Quantidade de resíduos coletadas  

 Quantidade de resíduos destinada 
adequadamente 

100% da população participando 
e consequentemente fazendo 
uso dos serviços.  

SERVIÇO DE LIMPEZA  Nº de reclamações. 

 Quantidade de resíduos removidos 
nos serviços de limpeza. 

 Quantidade de locais públicos com 
disposição inadequada de 
resíduos. 

Índice satisfatório medido   
por pesquisa de opinião. 

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DA 
COLETA CONVENCIONAL E PÚBLICA 

 Possuir licença de operação  

 Apresentar periodicamente a 
análises dentro dos padrões 
exigidos pelos órgãos ambientais.  

 Número de reclamação da 
população do entorno. 

Atendimento dos padrões 
estabelecidos por legislação e 
normas técnicas. 

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E DOS 
SERVIÇOS 

 Número de solicitações de 
fiscalização.  

 Número de orientações, 
notificações e autuações. 

 Numero de plano de 
gerenciamento analisados. 

Cumprimento das legislações 
vigentes. 

ACOMPANHAMENTO DA 
OPERACIONALIZAÇÃO DAUTR 

 Quantidade Total (diária, mensal, 
anual) de resíduos processados na 
UTR.  

 Quantidade (diária, mensal, anual) 
de material reciclável separado. 

 Quantidade (diária, mensal, anual) 
de resíduos dispostos em aterro 
(rejeitos). 

 Quantidade (diária, mensal, anual) 
de composto orgânico produzido. 

 Quantidade (diária, mensal, anual) 
de outros produtos gerados na 
UTR. 

 Índice resultante da relação entre 
o de material que entra na UTR e 
produtos nele produzidos. 

100% de atendimento das 
metas estabelecidas no contrato 
de concessão. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  Número de palestras/eventos 
realizadas (os). 

 Distribuição de informativos. 

 Mutirões de limpeza. 

 Percentual da população 
sensibilizada através das 
campanhas educativas. 

 Campanhas informativas. 

100% da população participando 
e consequentemente fazendo 
uso dos serviços. 
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12.   CONTROLE SOCIAL 

   A Lei Federal nº 11.445/2007 define como princípio fundamental dos serviços 

públicos de saneamento básico o controle social, indicando em seu Capítulo 

VIII a participação de órgãos colegiados no controle social. Em seu art. 47, 

caput, estabelece que “...o controle social dos serviços públicos de saneamento 

básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação:...”  

   Sobre o tema do controle interno e social, a Lei 12.305/2010 elevou-o a 

instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e um dos conteúdos 

obrigatórios do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

   Sob esta lei, e considerando a temática do presente plano, destacamos 

atuação de quatro Conselhos Municipais já estabelecidos e atuantes no 

município de Virgínia, relacionados com a matéria. O CODEMA – Conselho de 

Defesa e Conservação do Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Educação, o 

Conselho Municipal de Saúde e o CMAS – Conselho municipal de Assistência 

Social. 

     12.1  PROPOSTA  

   Considerando que o Município de Virgínia já conta com órgãos colegiados, 

estabelecidos e em plena atividade, propõe-se dotar o CODEMA - Conselho 

Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Virgínia, mediante 

Comissão Técnica, do controle social dos serviços elencados no presente plano, 

com a devida interação com o Conselho Municipal de Saúde, e Conselho 

Municipal da Assistência Social, no que couber, e dentro de suas competências.  

13.   AÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE CONTIGÊNCIA 

   A contingência é uma situação de risco, inerente às atividades, processos, 

produtos, serviços, equipamentos ou instalações industriais e que ocorrendo se 

caracteriza em uma emergência. Essa por sua vez é toda a ocorrência anormal, 

que foge ao controle de um processo, sistema ou atividade, da qual possam 

resultar danos a pessoas, ao meio ambiente, a equipamentos ou ao patrimônio 

próprio ou de terceiros, envolvendo atividades ou instalações industriais. 
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   Os procedimentos de emergência aliados a possíveis acidentes e ações a 

serem tomadas no combate a situações emergenciais que ocorram no processo 

de manipulação, transporte, armazenamento e disposição final de resíduos é 

de suma importância.  

   Em caso de emergências e contingências relacionadas a resíduos sólidos deve 

ser acionado imediatamente o setor responsável pelo serviço de limpeza 

pública ou os órgãos de segurança e fiscalização. Em caso de situações 

especiais não corriqueiras, emergências, desastres ou calamidade pública, com 

aumento temporário de demanda ou diminuição da capacidade de coleta, 

transporte, tratamento ou disposição o poder público deverá garantir a 

continuidade dos serviços de coleta e limpeza pública, em acordo com a 

capacidade de prestação e as necessidades apresentadas, considerando as 

peculiaridades da situação, podendo reduzir os serviços em áreas não atingidas 

visando concentrar esforços no atendimento das áreas com maior demanda e 

requisitar equipamentos e próprios municipais ou particulares, atendidos os 

requisitos legais, para reforço de suas atividades. 

   Atualmente os serviços de Coleta e Limpeza Pública se integram aos esforços 

da Defesa Civil do Município, desde a fase do planejamento até a intervenção 

nas situações que demandem a intervenção da Defesa Civil. Eles participam do 

PLANO DE CONTINGENCIAS A DESASTRES NATURAIS de Virgínia.     

   Reciprocamente os esforços da Defesa Civil podem ser acionados em caso de 

emergência ou contingencia nos serviços de limpeza e coleta de resíduos. Os 

serviços de Coleta e Limpeza pública poderão, em situações críticas, ter suas 

regras de atendimento e funcionamento operacional modificadas pelo poder 

público visando melhor atender o interesse público, em especial as questões de 

saúde pública.   A tabela abaixo apresenta os Procedimentos para Ações de 

Emergência. 

 

 

SITUAÇÃO RECURSOS RESPONSÁVEL ACIONAR PROVIDÊNCIAS 
Falta/falha grave de Contrato Fiscalização (PMV) PMV (35) 33731100 Regularizar o serviço. 
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qualquer serviço. Acionar penalidades do 
contrato. 

Falha com interrupção 
longa no tratamento e 
disposição. 

Fiscalização. UTR Ver plano de 
emergências e 
contingências da 
unidade de 
tratamento. 

Suspender coleta até 
providenciar destinação 
alternativa. 

Interrupção no serviço de 
coleta e limpeza. 

Fiscalização. Fiscalização. PMV (35) 33731100 Contratar empresa em 
caráter emergencial 
através de decreto 
municipal. 
 

Invasão e ocupação 
irregular de áreas 
municipais com risco por 
passivo de resíduos. 

Policiamento. PMV e Polícia Militar PMV (35) 33731100 Relocação imediata. 

Disposição irregular de 
resíduos não perigosos 
em área particular. 

Legislação  
Ambiental 

Fiscalização do 
DMAMA, DMOS e 
DMS. Órgãos de 
segurança pública.  

PMV (35) 33731100 Notificar e multar o 
autor do despejo, se 
conhecido, ou o 
proprietário da área 
Determinar a limpeza e 
vedação da área  
Determinar que se dê 
destinação adequada 
aos resíduos. 

Disposição irregular de  
resíduos não perigosos  
em área pública – autor  
conhecido. 

Legislação  
Ambiental 

Fiscalização do 
DMAMA. 

DMAMA (35) 
33731100 

Notificar e multar o 
autor do despejo, se 
conhecido, 
determinando a 
limpeza e a destinação 
adequada aos resíduos. 

 
Disposição irregular de  
resíduos não perigosos  
em área pública – autor  
desconhecido 

Legislação  
Ambiental 

PMV PMV (35) 33731100 Limpar a área. 

Disposição irregular de  
resíduos perigosos. 

Fiscalização e 
legislação 
ambiental. 

Fiscalização do 
DMAMA e órgãos de 
segurança pública. 

PMV (35) 33731100 
Defesa Civil de 
Virgínia (35) 
99391462 
Corpo de Bombeiros 
(35) 33326332 

Identificar o produto. 
Isolar e sinalizar a área. 
Determinar a limpeza e 
a destinação adequada 
aos resíduos. 
Determinar e 
acompanhar a 
recuperação ambiental. 
Notificar e multar o 
autor do despejo, se 
conhecido, o 
proprietário da área ou 
o fabricante do 
produto. 

Acidentes envolvendo  
produtos perigosos. 

Procedimentos 
específicos para 
acidentes com 
cargas perigosas. 

Fiscalização do 
DMAMA e órgãos  
de segurança 
pública, Defesa Civil. 

PMV (35) 33731100 
Defesa Civil de 
Virgínia (35) 
99391462 
Corpo de Bombeiros 
(35) 33326332 
Polícia Militar 190 

Identificar o produto. 
Isolar e sinalizar a área. 
Determinar a limpeza 
do local e a destinação 
adequada dos resíduos. 
Determinar e 
acompanhar a 
recuperação ambiental  
Multar o responsável 
pelo dano ambiental. 
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14.   IMAGENS DO PMGIRS DE VIRGÍNIA 

Foto 01 Município de Virgínia 

 

Interrupção no acesso  
as unidades de 
transferência, 
tratamento ou 
destinações finais. 

Plano de acesso  
alternativo. 

PMV e Polícia Militar. PMV (35) 33731100 
Polícia Militar de 
Virgínia (35) 
33731190 

Solicitar autorização 
para usar caminhos 
alternativos previstos 
ou novos. 
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Foto 02 Vista panorâmica da Cidade de Virgínia

 

Foto 03   Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Virgínia em obras. 
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Foto 04 Participação do município de Virgínia no CONAPAM – Conselho 

Consultivo da APA da Serra da Mantiqueira.
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Foto 05 Caminhão de Coleta Convencional de RSD

 

 

Fotos 06 e 07  Aterro Controlado do Muquém
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Foto RSD 
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Fotos RCC  
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Fotos RV 
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Fotos RVL 
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Fotos RI 
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Fotos REE 

 
 

Fotos RLRO 
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Fotos REM 
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Foto 08  Riscos na coleta por disposição irregular de RSD 
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Fotos 09, 10 e 11 Falta de seletividade na disposição do RSD pelo 

munícipe 
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Fotos RSD Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira 
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Fotos lixeiras 
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Imagens UTR 
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