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1. Aspectos Socioeconômicos,
Infraestrutura

Culturais,

Ambientais

e

de

1.1. Histórico
Em 26 de Abril de 1.945 chegaram os pioneiros e desbravadores
Senhores: Joaquim José dos Passos e Arthur Bispo, vindo com eles várias
famílias em busca de trabalho e melhores condições econômicas e assim foi
fundado o povoado de Santo Expedito, conhecido como, “VILA BRAGA”, pela
Companhia Colonizadora Ciampolini & Braga Ltda, cuja responsabilidade era
do Senhor Carlos Paranhos dos Santos Braga. O Decreto Estadual Nº 233 de
24 de Dezembro eleva Santo Expedito a Distrito de Paz, pertencendo ao
Município de Alfredo Marcondes - Comarca de Presidente Prudente - SP.
Em 1958 ocorre a Emancipação Política e Santo Expedito é elevado a
Município pela Lei Estadual nº 5.121 de 31 de Dezembro.
1.2. Informações Básicas do Município
O município de Santo Expedito está localizado no Oeste do Estado de
São Paulo, pertencendo a 10ª Região Administrativa, distante 498 km da
Capital do Estado. A uma latitude 21º50'59" sul e a longitude 51º23'30"
oeste, estando a uma altitude de 579 metros e área de 131 km², limítrofe
de 4(quatro) municípios sendo eles: Flora Rica, Alfredo Marcondes,
Presidente Prudente e Emilianópolis.
Consta no Censo 2010, que Santo Expedito possuía 2.803 hab.,
sendo assim possui uma densidade demográfica de 29,68 hab./km².
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Imagem 1- Localização Santo Expedito

O município apresenta sua economia baseada no desenvolvimento de
atividades de serviços, que contribui com um PIB de R$ 20.635.000,00.
Toda esta atividade, juntamente com os outros setores contribuintes como:
impostos, agropecuária e indústrias, contribuem para a formação de seu
PIB (Produto Interno Bruto) total, que a preços correntes, no ano de 2010
alcançou o valor de R$31.746.000,00.

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIB
12%

5%

18%
Industria
Serviços
Agropecuária

65%

Impostos

Gráfico 1 – Distribuição do PIB. Santo Expedito - SP 2010
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Comparando o renda per capita de 2000 e 2010 é notavel o
significativo crescimento deste valor, porém ainda encontra-se a baixo do
salarío minimo estadual que atualmente soma a quantia de R$ 775,00. Este
baixo indice é justificavel levando em conta o baixo P.I.B., elevado
percentual de moradores da zona rural e a baixa qualificação técnica dos
moradores locais.
2000
R$203,85

Renda Per Capita

2010
484,96

1.2.2. Dados Populacionais
A população do município teve um significativo crescimento a partir do ano
de 2000, como demonstrado no gráfico abaixo.
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Gráfico 2 - População Total Santo Expedito – SP

Fonte: SEADE

Analisando o ultimo censo realizado pelo IBGE, é possível verificar a
significativa diferença na faixa etária dos 15 a 19 anos, e a queda drástica
quando a população chega à faixa etária dos 20 aos 24 anos, fenômeno
característico de municípios pequenos que se situam próximos a polos
regionais como presidente prudente, onde os jovens buscam nesses
municípios melhores condições de estudo, e oportunidades de trabalho.
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Imagem 2- Pirâmide Etária Santo Expedito 2010

Fonte: Censo IBGE 2010

1.1.3. Clima
O clima do município de Santo Expedito, segundo a classificação
climática de Koeppen, é do tipo Aw, clima tropical, com estação seca de
inverno, temperaturas médias anuais de aproximadamente 24°C e totais
pluviométricos médios de 1.000 a 1.400 mm/ano. Índices pluviométricos e
médias de temperaturas apuradas mensalmente estão discriminados
abaixo. (Tabela 1).
Tabela 1 - Índice Pluviométrico e médias de temperatura

Mês

Temperatura (º C)

Chuva
(mm)

Min. Média

Máx. Média

Média

JAN

19.8

31.4

25.6

205.7

FEV

20.0

31.5

25.8

168.4

MAR

19.3

31.2

25.3

122.0

ABR

16.7

29.8

23.2

68.2
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MAI

14.1

27.9

21.0

74.1

JUN

12.7

26.8

19.7

50.0

JUL

12.1

27.1

19.6

33.1

AGO

13.7

29.5

21.6

35.7

SET

15.7

30.4

23.1

70.7

OUT

17.3

30.8

24.1

114.6

NOV

18.1

31.1

24.6

124.1

DEZ

19.3

30.9

25.1

176.5

Ano

16.6

29.9

23.2

1243.1

Min

12.1

26.8

19.6

33.1

Max

20.0

31.5

25.8

205.7

Fonte: Cepagri/Unicamp

1.1.4. Saúde
Santo Expedito atualmente possui 01 (uma) UBS – Unidade Básica de
Saúde, que atende todo o município, tornando-se precária e defasada em
vários pontos, como indicado a seguir, pelos gráficos, que demonstram a
quantidade de profissionais existentes no município e a evolução
quantitativa deste em uma linha de tempo recente:
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Auxiliares de Enfermagem Profissionais por 1000 hab.

7
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Gráfico 3- Coeficiente de Auxiliares de Enfermagem por 1000 hab. Santo Expedito –
SP

Enfermeiros - Profissionais por 1000
hab.
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Gráfico 4 - Coeficiente de Enfermeiros por 1000 hab. Santo Expedito -SP
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Gráfico 5 - Coeficiente de Médicos por 1000 hab. Santo Expedito –SP
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Utilizando como base o parâmetro, fornecido pela OMS-Organização
Mundial de Saúde, de 1(um) profissional da área para cada 1000 (um mil)
habitantes locais, de 2000 a 2010 somente auxiliares de enfermagem
cumpriam essa exigência, a partir de 2010 a contratação de novos
enfermeiros tornou a classe acima do parâmetro, porém a situação ainda
força os munícipes a frequentarem a convênios (CISAP- Consórcio
Intermunicipal) para agendamento e atendimento de internações e
especialidades não disponíveis nesta unidade. Na parte nutricional, as
escolas fornecem merenda a todos os alunos e o programa Viva Leite.
Informações retiradas do SEADE- Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados.
1.1.4.1 Natalidade
É a relação de nascidos vivos de um determinado local por certo
período de tempo e a população estimada, multiplicado por 1000.
A taxa de natalidade em países subdesenvolvidos é bastante elevada,
podendo ultrapassar de 50 por mil. Em países desenvolvidos o número são
inferiores a 20 por mil, tudo isso se deve ao planejamento familiar.
Nascidos Vivos
Taxa de
=
Natalidade

X 1.000
População do Período

Segundo a Fundação SEADE, em 2012 a taxa de natalidade de Santo
Expedito foi de 11,64.
1.1.4.2. Fecundidade
É a relação de nascidos vivos de um determinado local por certo
período de tempo e a população feminina em idade fértil (15 a 49 anos)
residente na mesma área estimada.
Atualmente o ritmo de fecundidade é menor devido à influência na
mudança estrutural etária da população, com o aumento proporcional de
idosos e diminuição da parcela de crianças.
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Nascidos Vivos
Taxa de
=
Fecundidade Geral

X
1.000

População Feminina Entre
15 a 49 Anos

Segundo dados divulgados pela SEADE, a taxa de fecundidade em
2012 de Santo Expedito foi de 45,96.
1.1.4.3 Mortalidade
Estatísticas de mortalidade embora largamente utilizadas são muito
criticadas, entretanto são de longe a únicas estatísticas médicas disponíveis,
sendo que os dados de mortalidade são bastante utilizados em pesquisas
médicas, monitoramento de saúde pública bem como no planejamento e
avaliação da atenção à saúde. O cenário se repete em Santo Expedito desde
2006, como demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 2 - Mortalidade

Definição
Óbitos da População entre 15
e 34 Anos
Óbitos da População de 60
Anos e Mais
Óbitos Femininos de 15 a 49
Anos
Óbitos por Causas Externas
Óbitos por Acidentes de
Transportes
Óbitos Menores de 1 Ano
Óbitos de 28 Dias até 1 Ano
Óbitos Fetais Mais Óbitos de
Menores de 7 Dias
Nascidos Mortos
Óbitos Gerais

2006 2007 2008 2009 2010 2011
1
2
1
3

2012
1

19

9

11

15

15

14

23

-

-

1

1

1

2

-

2
1

1
-

4
3

3
1

2
1

3
1

1
1

2
-

1

1
-

-

-

-

-

26

16

20

23

24

1
24

26

A classificação de óbitos que mais contribuem para a somatória final
é a da população com mais de 60(sessenta) anos, demonstrando uma falha
no tratamento e prevenção de problemas de saúde que atingem essa faixa
etária.
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1.1.4.3.1 Morbidade
Morbidade é a quantidade de casos de certa doença, em um
determinado local estudado, em um determinado tempo.
Como citado anteriormente, existem doenças relacionadas diretamente com
as condições de saneamento no município. O caso mais expressivo destas
doenças é descrito no Capítulo I do CID – 10 (Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde). Nesta
classificação existe uma listagem de agravos à saúde, e no capítulo citado
dispõe sobre as doenças infecciosas e parasitárias, relacionadas
intimamente com saneamento básico.

1.1.4.3.2 Mortalidade Infantil
A mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que vão a
óbito antes de completar um ano de idade. É um importante indicador para
análise do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
A manutenção da vida da população em geral, e principalmente das
crianças está relacionada com as condições de saneamento em que vivem.
No caso das crianças menores de um ano, estas condições afetam com
maior seriedade, já que nessa fase da vida ainda estão constituindo seus
anticorpos e criando resistência às doenças.
Os dados abaixo extraídos da FUNDAÇÃO SEADE (Tabela 3)
demonstram as condições para a mortalidade infantil no município de Santo
Expedito nos últimos anos.
Tabela 3 - Mortalidade infantil em Santo Expedito

ANO

MORTALIDADE (POR MIL
NASCIDOS VIVOS)

2009

-

2010

-

2011

-

2012

-

2013

33,33

Fonte: SEADE
Anualmente são realizadas no município duas campanhas
informativas voltadas ao atendimento público, com apoio das instituições de
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ensino, visando o controle de epidemias e a erradicação de doenças como
poliomielite, paralisia infantil, hepatite, febre amarela e tétano entre outras
que são exigidas pela Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. A
síntese de dados encontrados no portal do SEADE demonstra a eficiência da
campanha pelo baixo índice de mortalidade infantil até 12 meses de vida
como demonstrado na tabela a baixo:
Ano
2009
Quantidade
-

2010
-

2011
-

2012
-

2013
1

1.1.4.3.3. Doenças Infecciosas e Parasitárias
As doenças infecciosas e parasitárias classificadas na CID-10 são:
cólera, febre tifóide, amebíase, leptospirose, leishmaniose entre outras
doenças, que podem ser ocasionado por falta de saneamento.
Os dados sobre estas doenças começaram a ser catalogados em
2007, ano em que as notificações começaram a ser obrigatórias, dando
base aos estudos de saneamento no Brasil.
Em levantamento realizado junto ao Ministério da Saúde (Tabela 6)
segue a quantidade de casos de doenças ocorridas no município,
relacionadas ao CID-10 entre os anos de 2008 a 2012.
Tabela 4 -Casos de doenças infecciosas e parasitárias

Ano

Nº de internações

2008

234

2009

249

2010

260

2011

205

2012

164*

Fonte: DATASUS/MS(*

até novembro/12)

A tabela demonstra que os números apontados são preocupantes,
porém havendo uma redução considerável no ano de 2012, indicando
melhoria na qualidade de vida, e no sistema de saneamento básico
municipal.
CONTATAR VITOR E PEDIR INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DE 0 A 2
ANOS NO MUNICIPIO.
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1.1.5. Saneamento

GESTÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Abastecimento de Água Potável
POSSUI
Rede Geral de Distribuição de Água

NÃO
POSSUI

X

Instrumento Legal Regulador do Serviço de Abastecimento de Água

X

Plano Diretor de Abastecimento de Água

X

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

X

Outro
Esgotamento Sanitário
POSSUI
Rede Coletora de Esgoto

NÃO
POSSUI

X

Instrumento Legal Regulador do Serviço de Esgotamento Sanitário

X

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

X

Plano Diretor de Esgotamento Sanitário

X

Plano Diretor de Recursos Hídricos

X

Outro
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
POSSUI
Manejo de Resíduos Sólidos

X

Existência de catadores na zona urbana

X

Existência de catadores nas unidades de disposição de resíduos sólidos

NÃO
POSSUI

X

Serviço de Coleta Seletiva
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Bairros Selecionados
Outras Áreas
Área de Abrangência
da Coleta Seletiva

Exclusivamente alguns Bairros da área urbana da sede municipal
Toda Área Urbana da Sede Municipal

X

Todo o Município
Coleta e/ou recebe Resíduos Sólidos Sépticos
Em vazadouro em conjunto com os demais resíduos
Outras Áreas
Forma de disposição
no solo do município

Sob controle em aterro convencional, em conjunto com os demais
resíduos
Sob controle em aterro da prefeitura específico para resíduos especiais
Sob controle em aterro de terceiros, específico para resíduos especiais

X

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas
POSSUI
Manejo de Águas Pluviais

NÃO
POSSUI

X

Instrumento Legal Regulador do Serviço de Manejo de Águas Pluvais

X

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

X

Plano Diretor de Manejo das Águas Pluviais

X

Plano Diretor de Recursos Hídricos

X

Dispositivo coletivo de detenção ou amortecimento de vazão de Águas Pluviais
Nos corpos receptores

X

Fora dos corpos receptores

X

Serviço de drenagem urbana subterrâneo
Separadora

X

Tipo de rede coletora
Unitária ou mista

X

Pontos de lançamento de Efluentes
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Outros

X

Áreas Livres públicas ou particulares

X

Cursos D'água Intermitentes

X

Cursos D'água Permanentes

X

Lagoas

X

Mar

X

Áreas de risco no perímetro urbano que demandam drenagem especial
Áreas urbanas com formação de grotões, ravinas e processo erosivos
crônicos

X

Áreas de baixios sujeitas a inundações e/ou proliferação de vetores

X

Áreas em taludes e encostas sujeitas a deslizamento

X

Área sem infraestrutura de drenagem

X

Outras

X

Sistema exclusivo de drenagem superficial nas ruas pavimentadas
de 75% a 100%
Percentual de ruas
pavimentadas
exclusivamente com
drenagem superficial

%
X

Até 25%
de 25% a 50%
de 50% a 75%
Sem Declaração

1.1.6. Educação
A qualidade educacional de um município é um dos três itens avaliados
para a determinação do IDH- Índice de Desenvolvimento Humano, sendo os
outros dois a renda média da população e a perspectiva de vida. O
município de Santo Expedito, apresenta 3 (três) instituições de ensino,
todas com cunho público e nenhuma da iniciativa privada. A ausência de
uma instituição de ensino do cunho superior ou profissionalizante justifica a
redução da população que, em busca de um nível superior, evade do
município para centros urbanos próximos. A atribuição das instituições
presentes no município atualmente é:
15
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Creche Municipal Luciana Lima de Albuquerque
EMEIF – José Gilmar Mazini
Escola Estadual Prefeito Waldomiro Sampaio de Souza- Ensino
Fundamental/Ensino Médio

Educação - Matrícula na Creche
60
60
47

44

50
40

Educação - Matrícula na
Creche

30
20
10
0
1995

2000

2005

Fonte : SEADE

Educação - Matrícula no Ensino
Fundamental
419

418

420

402

400
380
360

356

352

2010

2013

Educação - Matrícula no
Ensino Fundamental

340
320
300

1995

2000

2005

Fonte : SEADE

16

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Santo Expedito SP.

Educação - Matrícula no Ensino
Médio
160
140
120
100
80
60
40
20
0

142

157

140
125

119

Educação - Matrícula no
Ensino Médio

1995

2000

2005

2010

2013

Fonte : SEADE

Educação – Taxa de Analfabetismo em Santo
Expedito (%)
2000

15,54

2010

11,42

Fonte : SEADE

Localidade

Variável

Total Estado
de São Paulo

Educação - Taxa de Evasão do Ensino
Fundamental Total (Em %)
Educação - Taxa de Reprovação do
Ensino Fundamental Total (Em %)
Educação - Taxa de Evasão do Ensino
Médio Total (Em %)
Educação - Taxa de Reprovação do
Ensino Médio Total (Em %)
Educação - Taxa de Evasão do Ensino
Fundamental Total (Em %)
Educação - Taxa de Reprovação do
Ensino Fundamental Total (Em %)
Educação - Taxa de Evasão do Ensino
Médio Total (Em %)
Educação - Taxa de Reprovação do
Ensino Médio Total (Em %)

Santo
Expedito

2000

2005

2010

2013

3,43

1,2

0,9

0,9

4,61

6,0

4,9

3,9

10,44

6,0

4,5

4,7

10,44

6,0

4,5

4,7

3,33

2,3

0,3

0,9

1,90

4,8

3,9

3,6

7,35

9,6

2,8

5,5

0,74

6,6

6,9

8,7

Fonte : SEADE
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Docentes em Santo Expedito-SP 2012
Docentes - Ensino fundamental
Docentes - Ensino médio
Docentes - Ensino pré-escolar

28 Docentes
15 Docentes
4 Docentes

1.1.7. Distorção Idade – Série Ensino Fundamental e Médio
Em um sistema educacional seriado, existe uma adequação teórica
entre a série e a idade do aluno. No caso brasileiro, considera-se a idade de
7 anos como a idade adequada para ingresso no ensino fundamental, cuja
duração, normalmente, é de 8 anos. Seguindo este raciocínio é possível
identificar a idade adequada para cada série. Este indicador permite avaliar
o percentual de alunos, em cada série, com idade superior à idade
recomendada. Como o Censo Escolar obtém a informação sobre idade por
meio do ano de nascimento, adotamos o seguinte critério para identificar os
alunos com distorção idade-série: considerando o Censo Escolar do ano t e
a série k do ensino fundamental, cuja a idade adequada é de i anos, então
o indicador será expresso pelo quociente entre o número de alunos que, no
ano t, completam i + 2 anos ou mais (nascimento antes de t -[i + 1]), e a
matrícula total na série k. A justificativa deste critério é que os alunos que
nasceram em t - [i + 1], completam i + 1 anos no ano t e, portanto, em
algum momento deste ano (de 1º de janeiro a 31 de dezembro) ainda
permaneciam com i anos e, por isso, o critério aqui adotado, considera
estes alunos como tendo idade adequada para esta série. Os que nasceram
depois de t - [i + 1] completam, no ano t, i anos ou menos.
(Dados Abertos do Governo Federal)

Tabela 5 - Distorção Idade - Série Ensino Fundamental e Médio - Santo Expedito

Localidade
Santo Expedito

Variável

Distorção Idade-Série - Ensino
Fundamental
Distorção Idade-Série – Ensino Médio
Fonte: Fundação SEADE

2011

2012

2013

7,5

9,6

9,1

13,2

12,0

13,6
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Gráfico 6 - Distorção Idade-Série - Santo Expedito

1.2. Identificação e avaliação da capacidade do sistema educacional,
formal e informal, em apoiar a promoção da saúde, qualidade de
vida da comunidade e salubridade do município;
A preocupação com práticas de saúde tornou-se parte do ambiente
escolar Público e Particular, é o modo mais eficiente de levar informações
para dentro das residências assim prevenindo doenças e melhorando a
qualidade de vida de todos os munícipes. O aluno torna-se fundamental
nessa atuação, sendo portador da informação e podendo transmiti-la para
os familiares, para que isso aconteça é inserido nos livros escolares, e
exigido dos docentes um direcionamento da matéria para que práticas de
saúde sejam estudadas constantemente e mesclada com os mais diversos
assuntos. O governo federal, estadual e municipal, exige constantemente
que campanhas de conscientização sejam feitas de modo didático em todas
as séries de ensino, garantindo assim a conscientização das famílias.
1.3. Identificação e avaliação do sistema de comunicação local, as
formas de comunicação próprias geradas no interior do município e
sua capacidade de difusão das informações sobre o plano à
população da área de planejamento;
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1.4. Descrição dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade;
A relação econômica de um município esta diretamente ligada à produção,
distribuição e consumo de bens e serviços produzidos em seu perímetro
territorial e utilizando de indicadores como: Pobreza, Pobreza Subjetiva e
Coeficiente de Gini, pode-se diagnosticar a condição de vida em que a
população encontra-se.
Tabela 6 – Índice de Pobreza

Incidência da Pobreza - Santo
Expedito

Dados

Incidência da Pobreza

39,50%

Limite inferior da Incidência de
Pobreza

29,63%

Limite superior da Incidência de
Pobreza

51,31%

Fonte: IBGE
O IPH (índice de pobreza humana) é um indicador calculado com base
na “baixa duração de vida” (porcentagem da população que não atinge os
40(quarenta) anos de idade), Falta de Educação elementar (percentual de
população analfabeta) e a falta de acesso aos recursos públicos e privados
(percentagem das pessoas com falta de acesso a serviços de saúde,
saneamento e nutrição). Para Santo Expedito este indicador varia de
29,63% a 51,31 valores considerados medianos para a região, apesar de
alguns municípios se destacarem com valores bem abaixo como Presidente
Prudente;
A qualidade de vida engloba não apenas os domínios objetivos da
condição de vida (por exemplo, emprego, renda, consumo e habitação),
mas também domínios associados a como as pessoas se sentem a respeito
de suas próprias vidas e, num sentido mais restrito, à avaliação e à
percepção subjetiva das pessoas sobre suas condições objetivas de vida
(DIENER e SUH, 1997). Desta forma os indicadores subjetivos, construídos
a partir da avaliação dos munícipes, complementam as avaliações objetivas
e fornecem informações importantes para o aprimoramento das políticas
públicas de combate à pobreza.
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Tabela 7- Pobreza Subjetiva

Pobreza Subjetiva - Santo Expedito

Dados

Incidência da Pobreza Subjetiva

36,41%

Limite inferior da Incidência da Pobreza Subjetiva

31,35%

Limite superior Incidência da Pobreza Subjetiva

41,47%

Fonte: IBGE

*O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida
pelo estatístico italiano Corrado Gini, e publicada no documento "Variabilità
e mutabilità" ("Variabilidade e mutabilidade" em italiano), em 1912. É
comumente utilizada para calcular a desigualdade de distribuição de
renda, mas pode ser usada para qualquer distribuição. Ele consiste em um
número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda
(onde todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade
(onde uma pessoa tem toda a ou rendimento , e as demais nada têm). O
índice de Gini é o coeficiente expresso em pontos percentuais (é igual ao
coeficiente multiplicado por 100).

Tabela 8 - Índice de Gini

Índice de Gini - Santo Expedito

Dados

Índice de Gini

0,39

Limite inferior do Índice de Gini

0,33

Limite superior do Índice de Gini

0,46

Fonte: IBGE
Repetindo o panorama notado em relação ao IPH, Santo Expedito
também apresenta uma paridade com as municipalidades adjacentes. Isto
demonstra que o município não se encontra inferior aos demais que o
permeiam, porém que há uma má distribuição de renda entre os
moradores, contribuindo com o aumento da pobreza subjetiva.
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1.5. Porcentagem de renda apropriada por extrato da população

Tabela 9 - Porcentagem de renda apropriada por extrato da população

Santo
Expedito

1991

3.77

40%
mais
pobre
s
11.94

2000

4.05

12.15

2010

20%
mais
pobres

60%
mais
pobres

Percentual da
renda apropriada
pelos 10% mais
ricos
40.30

20% mais
ricos

24.16

80%
mais
pobre
s
42.55

23.97

44.30

38.92

55.67

5.41
16.36
32.40
52.90
33.40
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013

47.10

57.45

1.6. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH;
O Índice de Desenvolvimento Humano conhecido também como IDH,
é uma medida de comparação de desenvolvimento, que tem como medidas
comparativas renda, educação e longevidade. Esse índice varia de 0
(nenhum desenvolvimento humano) a 1 (total desenvolvimento humano).
Cada medida comparativa tem um indicador a ser avaliado conforme
itens abaixo:




Renda - Renda per capita média
Educação – Taxa de alfabetização e taxa bruta de frequência à escola
Longevidade – Esperança de vida ao nascer
Tabela 10 - Classificação do IDH

IDH

Classificação

Até 0,499

Desenvolvimento humano baixo

De 0,500 a 0,799

Desenvolvimento humano médio

Maior que 0,800

Desenvolvimento humano alto

No Brasil, o Governo Federal utiliza o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal, o IDH-M, através dos mesmos itens comparativos com
relação aos municípios brasileiros.
A situação do município de Santo Expedito é de desenvolvimento
médio conforme tabela abaixo:
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Tabela 11 - IDH do município de Santo Expedito

Ano

IDH-M

1991

0,519

2000

0,666

2010

0,732

1.7. Fitofisionomia Regional
A Fitofisionomia da região de Santo Expedito é composta pelos
resquícios da Mata Atlântica Continental, mais especificamente o
ecossistema conhecido como Floresta Estacional Semidecidual que é
composta por árvores de 25 a 30 m, com a presença de espécies decíduas
(derrubam folhas durante o inverno mais frio e seco), com considerável
ocorrência de epífitas e samambaias nos locais mais úmidos,e grande
quantidade de cipós (trepadeiras). Ocorriam antes da degradação pelo
homem, a leste das florestas ombrófilas da encosta atlântica, entrando pelo
Planalto Brasileiro até as margens do rio Paraná. O Parque Estadual do
Morro do Diabo que se situa a aproximadamente 163 km do município,
protege este tipo de floresta.

Imagem 3- Regiões com Ocorrência de Floresta Estacional Semidecidual
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Foto 1 - Floresta Estacional Semidecidual – Parque Estadual Morro do Diabo.

1.8. Estrutura Fundiária.
Estrutura fundiária é definida como sendo a forma como o recurso
terra se divide em propriedades levando em conta todo o processo histórico
da área e as leis de propriedade ditadas pelo Estado de São Paulo. Em
consequência a esta divisão, algumas problemas podem ser notado sendo
um deles a concentração de terras na posse de um número limitado de
proprietários, motivo histórico para conflitos territoriais em todo o mundo.
Esta relação de quantidade de proprietário e dimensões das propriedades,
esta diretamente relacionada à divisão de rendas e consequentemente a
desigualdade social já descrita no item 1.4. Indicadores de renda,
pobreza e desigualdade. Utilizando o parâmetro estabelecidos pela
RESOLUÇÃO SAA-17, DE 11/05/2005,a posse de terra pode ser distribuída
da seguinte forma:




Pequeno Proprietário: < 50 ha
Médio Proprietário: 50 ha< X <200 ha
Grande Proprietário: > 200 ha

Estrato
(ha)
0–1
1–2
2–5
5 – 10
10 – 20
20 – 50
50 – 100

UPAs
Nº
5
5
33
52
68
78
35

Área total
%
1,08
8,96
22,22
13,98
18,28
21,15
6,81

ha
5,0
9,3
130,1
377,3
973,5
2513,6
2464,1

%
0,02
0,44
2,53
3,12
7,69
18,42
13,61
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100 – 200
200 – 500
500 – 1000
Total

16
8
2
279

4,66
2,15
0,72
100,00

2253,1
2037,7
1149,0
9603,2

18,78
20,30
15,09
100,00

Tabela 12 - Estrutura fundiária - Santo Expedito

Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008)

2. Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Levando em conta os termos da Lei Federal nº 12.305 de 02 de Agosto de
2010 e o decreto nº 7.404/2010, que a regulamenta, e com o objetivo de
apresentar soluções cabíveis para os atuais problemas, foram levantados
dados para auxiliar a elaboração de um sistema de gestão integrada de
resíduos sólidos eficiente e em ressonância com a realidade do município.
Lembrando-se que todo o caminho percorrido para a finalização deste
trabalho é pautado em um processo participativo de discussões e
consequentes decisões.
Devido à complexidade que gira em torno da problemática da gestão
adequada dos resíduos sólidos urbanos no país, desde sua produção, coleta
e disposição final foi elaborado o presente documento que inicia os estudos
técnicos de engenharia, judiciais, econômicos e financeiros necessários à
análise de viabilidade e estruturação da Política Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.
Além dos problemas do atual cenário de gestão de resíduos em que o Brasil
está inserido, outros temas vêm apresentando destaque e um deles é a
questão de limpeza pública. Este tema tem assumido papel de destaque
entre as crescentes demandas da sociedade brasileira e das comunidades
locais, seja pelos aspectos ligados à veiculação de doenças e, portanto, à
saúde pública; seja por causa da contaminação de cursos d'água e lençóis
freáticos, na abordagem ambiental; pelas questões sociais ligadas aos
catadores – em especial às crianças que vivem nos lixões. É fato que vários
setores governamentais e da sociedade civil começam a se mobilizar para
enfrentar o problema, que por muito tempo estava em segundo plano.
Nesse cenário, pressionados por tais demandas, estão os Municípios,
os responsáveis pela prestação dos serviços de limpeza urbana e por
garantir condições adequadas de disposição final do lixo.
A respeito dos esforços de muitas prefeituras na implementação de
programas, planos e ações para melhoria dos sistemas de limpeza urbana e
de seu gerenciamento, e apesar de várias iniciativas realizadas pelas
comunidades, em especial na direção de projetos de coleta seletiva e
reciclagem, é notório que o quadro geral é bastante grave: além de
recursos, são necessários o aprimoramento e a capacitação das
administrações municipais para enfrentar o problema.
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Apoiando esta iniciativa de aprimoramento da limpeza pública, foi realizada
uma avaliação pela Política Nacional sobre Mudanças do clima que aponta
para a necessidade de ampliação dos índices de reciclagem e o
desenvolvimento de técnicas de manejo que reduzam a emissão de gases
do efeito estufa – GEE.
Outro ponto critico no atual modelo de gestão são os RCC (Resíduos de
Construção Civil). Seu gerenciamento cada vez mais complexo no cenário
atual de desenvolvimento. A modernização das construções incentivam as
atividades de reformas tanto no comércio quanto nos domicílios. Vivemos
também uma expansão da população, crescimento das cidades e incentivos
do governo. O resultado de tudo isso são toneladas de materiais advindos
da construção e que podem, em sua grande maioria, serem reciclados ou
reaproveitados. A norma que se aplica para este tipo de resíduo é a
Resolução do CONAMA 307/2002, alterada pelas Resoluções CONAMA 431,
de 2011, e 448, de 2012.
O desafio colocado ao município e à sociedade como um todo é o de
equacionar os problemas e encaminhar as ações municipais para soluções
rápidas e tecnicamente corretas. No entanto, é necessário considerar que a
capacitação de agentes municipais responsáveis pelos serviços de limpeza
urbana e a existência de um referencial técnico para auxiliá-los na
preparação e implantação dos seus programas de resíduos sólidos
constituem fatores essenciais para a aplicação adequada dos recursos e
solução dos problemas.
Farão parte do conteúdo final do PGIRS os temas fundamentais à
compreensão e melhoria dos sistemas e serviços de limpeza urbana, que
envolvem os aspectos institucionais, organizacionais, legais além dos
aspectos técnico-gerenciais que abrangem desde seu acondicionamento,
pelo gerador, até a disposição final dos resíduos.
Na sua concepção o documento foi estruturado de forma a apresentar
um diagnóstico prévio das atividades relacionadas com a limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, descrevendo a caracterização dos serviços
existentes, focando a situação atual da coleta de resíduos sólidos
domésticos úmidos, resíduos domésticos secos, limpeza pública, resíduos de
construção e demolição, resíduos volumosos, resíduos de podas e capinas,
resíduos de serviços de saúde, resíduos eletrônicos, lâmpadas, pneumáticos
inservíveis, óleos lubrificantes, agrotóxicos, cemiteriais, serviços de
saneamento, óleos comestíveis, industriais, serviços de transporte,
agrosilvopastoris e mineração, coleta seletiva de materiais recicláveis,
limpeza e conservação urbana, resíduos de serviços de saúde, resíduos da
construção civil, resíduos especiais e industriais detalhando o
funcionamento desses serviços e suas especificidades. Neste trabalho será
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apresentado um diagnóstico geral caracterizando os tipos de resíduos
ocorrentes em Santo Expedito, conforme os dados que seguem no trabalho.

2.1. Diagnóstico de Geração de Resíduos
O levantamento realizado no município pela empresa contratada e
gestor de meio ambiente no município teve como objetivo principal traçar
um perfil geral da situação: agentes envolvidos, equipamentos e
maquinários presentes, mão de obra e logística aplicada, bem como análise
da atual gestão.
O município já sofreu sanção por parte do poder público estadual,
relacionada à disposição de resíduos sólidos, devido à disposição indevida
destes resíduos.
Destaca-se a existência de departamento responsável pela gestão de
resíduos sólidos urbanos, contado com três funcionários que trabalham
neste setor, porém não possui colegiado consultivo ou deliberativo que trata
do tema de Resíduos Sólidos Urbanos.
A primeira observação a ser feita é que o município de Santo
Expedito já possui um sistema de coleta seletiva que foi implantado
precariamente, não contando com uma associação de catadores organizada
e nenhuma máquina ou equipamento necessário à separação e tratamento
dos materiais recebidos.
2.1.1. Resíduos Domiciliares-Úmidos
Os RSD úmidos são basicamente formados por sobras de alimentos,
cascas de frutas e legumes, verduras e folhas. O seu acúmulo de forma
inadequada pode contribuir para poluição do ar (geração de gases),
contaminação do solo e da água (geração de chorume) e até criar
ambientes propícios ao desenvolvimento de organismos patogênicos.
Devido aos hábitos alimentares e costumes de nosso país, os resíduos
domiciliares úmidos são responsáveis pelo maior volume de material gerado
na maioria dos municípios. Os resíduos úmidos são normalmente gerados,
também, em ambientes homogêneos (feiras, sacolões, restaurantes, etc.),
e são compostos principalmente de sobras de alimentos, que podem passar
pelo processo de compostagem, tendo como produto final adubo orgânico
que é muito utilizado na agricultura para a correção de solos.
Segundo informações fornecidas pelo município são coletados
diariamente 1,5t/dia desse resíduo o que leva a 0,53kg/hab/dia. Tendo em
conhecimento estes dados, usaremos parâmetros fornecidos pela CETESB
para comparar esta geração de resíduos com a média dos municípios do
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estado. Seguindo o “Inventário Estadual de Resíduos Sólidos-2011”,
fornecido pela CETESB, municípios do porte de Santo Expedito apresentam
uma geração média de 0,4 quilogramas dia por habitante o que nos leva a
quantia total de 1,1t/dia , cerca de 0,4 toneladas a menos do que a quantia
real gerada no município. Esta diferença de valores é ocasionada pela
presença de outros materiais que estão sendo dispostos juntamente como
os RSD-úmidos.
Os índices utilizados pela CETESB para apurar a quantidade de
resíduos gerada consideram apenas os resíduos de origem domiciliar, ou
seja, aqueles produzidos nas residências, em pequenos estabelecimentos
comerciais e em empreendimentos de pequeno porte destinados à
prestação de serviços, que é o mesmo parâmetro utilizado neste trabalho.

2.2. Resíduos Domiciliares – Secos
A reciclagem é uma atividade que existe na informalidade no Brasil
há anos. No intuito de garantir que precursores dessa atividade não fossem
excluídos do seu ramo de atividade a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(2010) trata com particularidade esta situação.
A atividade dos recicladores que há anos contribui social e
ambientalmente para o país agora deve ser regulamentada com o apoio
total à formação de associações e cooperativas que garantirão o manejo
adequado dos RSD - Secos.
O município de Santo Expedito demonstra grande preocupação com a
destinação correta e separação dos resíduos secos, no município a coleta
seletiva já está em andamento e é realizada duas vezes na semana às feira
e feira, o local utilizado como centro de triagem é a instalação do antigo
matadouro, a prefeitura disponibilizou um caminhão específico para coleta
(foto 2).
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Foto 2 - Caminhão da Coleta Seletiva

Apesar do barracão provisório e dos poucos instrumentos para
manejo dos resíduos, a ação de divulgação da prefeitura vem dado certo
nos últimos anos e chegou a atingir 30% dos resíduos coletados segundo
informações passadas pela prefeitura e pelos catadores. O barracão
utilizado provisoriamente está sendo reformado pela prefeitura (Foto 3 e 4),
demonstrando a preocupação com as condições de trabalho dos catadores,
enquanto não é disponibilizada a verba para a construção do centro de
triagem.

Foto 3 – Materiais para reforma do Centro de Triagem Provisório
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Foto 4 - Reforma do Centro de Triagem Provisório

2.2.1. Resíduos de Construção Civil - RCC
Os Resíduos de Construção Civil - RCC são compostos por madeira,
aço, ferro, metais, papelão, restos de tinta, isopor, vidros, cimento,
concreto, gesso e demais derivados, descartados durante a obra.
Estes resíduos são causadores de impactos ao meio ambiente quando
são descartados indevidamente. Sua disposição normalmente é feita de
maneira irregular, o que pode causar obstrução de cursos d’água, de vias
públicas, proliferação de vetores, contaminação do solo e da água,
sobretudo, neste último, pelos resíduos classe D.
Alguns desses materiais podem ser reciclados e/ou reaproveitados de
acordo com o nível de resíduos que esteja classificado. Conforme a
Resolução CONAMA nº 307, são classificados segundo descrição abaixo:
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I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de
pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive
solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de
edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças prémoldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)
produzidas nos canteiros de obras;
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras
destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais,
vidros, madeiras e gesso (nova redação RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 431/2011).

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente
viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação (nova
redação RESOLUÇÃO CONAMA Nº 431/2011).

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do
processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas
radiológicas, instalações industriais e outros, bem como
telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto
ou outros produtos nocivos à saúde (nova redação
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 348/04)

Em Santo Expedito os RCC são coletados uma vez por semana nas sextasfeiras pela prefeitura juntamente com Resíduos Volumosos (compostos por
objetos de grandes dimensões como móveis, utensílios domésticos e outros
bens inservíveis), segundo a prefeitura gera-se semanalmente 10t/dia de
coleta desse resíduo porém o calculo não pode ser dito como exato já que
há outros tipos de matérias no dia da coleta. Esse tipo de resíduo é
destinado para uma área de transbordo próxima ao aterro (Foto 5), não
tendo nenhum tipo de tratamento.
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Foto 5 - Área de Transbordo de RCC próxima ao aterro

2.2.2. Resíduos Cemiteriais
Os resíduos sólidos cemiteriais assemelham-se em grande parte aos
resíduos domiciliares úmidos, secos, RCC e de limpeza pública. São gerados
restos florais, vasos plásticos e cerâmicos, resíduos de construção, velas,
suportes e madeira. Um caso específico são os resíduos de decomposição de
corpos (ossos e outros) provenientes da exumação. Geralmente estes
resíduos são acondicionados nas próprias urnas ou ossuários.
Proceder com a separação deixa de ser somente uma atividade de
foco ambiental, e passa a ser também uma questão de organização da área.
Essa preocupação reflete diretamente na qualidade da recepção dos
visitantes que passam a ter um local de excelência para prestar suas
homenagens.
A Resolução CONAMA nº 368 de 28 de março de 2006 altera
dispositivos da Resolução nº 335, de 03 de abril de 2003, que dispõe sobre
o licenciamento ambiental de cemitérios. Alterada pela Resolução nº 402,
de 17 de novembro de 2008 deve ser tomada como base no licenciamento
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do próximo cemitério, bem como na criação de Plano de Gestão dos
Resíduos Cemiteriais oferecido ao órgão licenciador.
Atualmente este resíduo é coletado e destinado juntamente com os
demais resíduos gerados pelo município.

2.2.3. Resíduos Industriais
As indústrias tem que ter seus próprios Planos de Gerenciamento de
Resíduos Industriais e fazer a entrega a órgãos ambientais competentes.
Além disso, os Certificados de Movimentação de Resíduos de
Interesses Ambiental – CADRIs são exigidos das indústrias para manter os
licenciamentos ambientais e neste caso a prefeitura municipal deverá
manter atualizada o seu cadastro de indústrias e solicitar periodicamente os
certificados. Este programa poderá ser desenvolvido juntamente com a
CETESB, IBAMA e outros órgãos licenciadores envolvidos.
Alguns tipos de resíduos gerados na indústria, como os similares aos
domiciliares, em acordo com a administração municipal podem ser
recolhidos normalmente por não serem considerados perigosos. Santo
Expedito até o dado momento não apresenta nenhuma atividade
relacionada a este item.

2.2.4. Resíduos dos Serviços de Transporte
Em Santo Expedito existe um Terminal Rodoviário, e deve se atentar
a preocupação com o local de chegada e saída de ônibus intermunicipal
(ponto) que servem o município, pois nele acontece a maior movimentação
de passageiros, gerando preocupação à saúde pública. Neste local deve-se
considerar bares, lanchonetes e restaurantes, e seus banheiros públicos,
como locais de possível risco.
A nova legislação federal coloca em evidência o grande risco à saúde
da população quanto aos meios de propagação de epidemias. Uma das
formas mais prováveis de circulação das doenças é por meio do
deslocamento de indivíduos entre as cidades e países. Os resíduos gerados
nestes locais utilizados para deslocamento podem veicular doenças
provenientes de outras cidades, estados ou países.
Em relação aos resíduos assépticos dos serviços de transporte, desde
que não entrem em contato com os resíduos sépticos, podem ser
considerados semelhantes aos resíduos domiciliares.
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No município se destina esses resíduos sem diferencia-los dos
demais.

2.2.5. Podas de Árvores
As podas de árvores são recolhidas pela prefeitura municipal (foto 6)
e transportadas, sem nenhum tratamento, pois o município não tem
nenhum equipamento para esse fim, para uma área nas proximidades do
aterro municipal, onde ficam depositadas próximas aos os resíduos de
construção civil (foto 7). O serviço de poda de árvores é de
responsabilidade do proprietário do imóvel, cuja autorização é emitida após
a vistoria de fiscais da municipalidade.

Foto 6 - Trator utilizado no transporte de galhadas e Resíduos Inservíveis

O reaproveitamento destes elementos, como aqueles pedaços de
madeira com mais de quatro polegadas, poderá se dar pela utilização em
grande escala em fornalhas de padarias e indústrias que ainda usam
caldeiras em seu processo produtivo. As pontas de galho, abaixo de três
polegadas de diâmetro, podem ser trituradas e utilizadas na composição de
adubo orgânico em acordo que pode ser firmado com a associação de
produtores rurais do município.
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Foto 7 - Local de Descarte dos Resíduos de Poda de Árvores

O descarte deste tipo de resíduo, da forma como está sendo
executado, pode originar criadouros de vetores e até de incêndios, e se
acumula a céu aberto por tempo indeterminado.

2.2.6. Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – RSS
Os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - RSS, ou lixo hospitalar,
são resíduos gerados pelas unidades de saúde, sejam elas hospitais, clínicas
médicas e odontológicas, farmácias, laboratórios de análises clínicas ou
estabelecimentos similares. São regulamentados quanto à sua disposição
final, pela Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005.
No município, calcula-se que são gerados em média 3,3 kg/dia para
todos os habitantes do município, ou 1,2 t/ano (SNIS 2013). Estes resíduos
devem ser manipulados com bastante cuidado devido à presença de
materiais infectantes que trazem risco de contaminação ao ambiente e a
vida humana.

35

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Santo Expedito SP.
Os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - RSS, conhecidos também
como
lixo
hospitalar, são
aqueles
considerados
potencialmente
contaminados que provem dos vários serviços de saúde prestados à
população e representam risco à saúde humana e ao meio ambiente. São
resíduos gerados pelas unidades de saúde, que constam na Resolução RDC
306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Portaria CVS nº 21,
de 10/09/2008, tais como: hospitais, pronto socorros, unidades de saúde e
clínicas médicas/odontológicas. São regulamentados quanto à sua
disposição final, pela Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005.
Estes resíduos devem ser manipulados com cuidado, devido a
presença de materiais infectantes que trazem risco de contaminação ao
ambiente e ao ser humano.
Em Santo Expedito os RSS – Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
gerados são recolhidos por empresa especializada por através de contrato
de prestação de serviço. A empresa “Cheiro Verde” é responsável pela
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços
de saúde – RSS, dos grupos A, B e E, conforme a Resolução CONAMA nº
358 e demais normas e regulamentos sanitários, ambientais e técnicos. São
coletados em torno de 260 Kg/mês. de RSS.A coleta e transporte são feitos
uma vez por semana.
Os Grupos A e E são destinados a Autoclavagem enquanto o Grupo B
a incineração.
Apesar da destinação destes resíduos ser de responsabilidade do
gerador, em Santo Expedito todo o sistema privado de saúde destina os
seus resíduos para a mesma empresa e a Prefeitura arca com todas as
despesas de tratamento e destinação final. Cabe salientar que não foi
verificado nenhum tipo de RSS descartado indevidamente em nenhum dos
locais vistoriados.
2.2.7. Resíduos eletrônicos e componentes
Este tipo faz parte da classificação dos resíduos especiais com
logística reversa obrigatória. A segregação dos componentes, bem como o
tratamento específico é algo novo no cenário do gerenciamento de resíduos.
Desta forma ainda não existem dados plausíveis quanto ao recolhimento
destes materiais no município.
Para os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos pode-se
considerar a taxa de geração de 2,6 kg anuais per capita, com base em
trabalhos acadêmicos e em estimativas traçadas pela Fundação Estadual de
Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais – FEAM em 2009 (FEAM, 2011).
Considerando este valor Santo Expedito gera atualmente 7.28 toneladas por
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ano, porém serão necessárias campanhas educativas e acompanhamento
dos valores reais obtidos nos pontos de recolhimento para determinar com
exatidão as projeções futuras.
O risco de contaminação ambiental é grande se descartados
irregularmente. Como as pilhas e baterias, se depositados ou mesmo
enterrados, podem fazer com que ocorra contaminação do solo e lençol
freático por metais pesados.
Os fabricantes de pilhas e baterias de acordo com a Resolução
CONAMA nº 401/08 estão obrigados a implantarem os sistemas de
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final destes resíduos.
Seu art. 6º diz:

“Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 2001, a fabricação,
importação e comercialização de pilhas e baterias deverão
atender aos limites estabelecidos a seguir:
I - com até 0,010% em peso de mercúrio, quando forem do
tipo zinco-manganês e alcalino-manganês;
II - com até 0,015% em peso de cádmio, quando forem dos
tipos alcalino-manganês e zinco-manganês;
III - com até 0,200% em peso de chumbo, quando forem dos
tipos alcalino-manganês e zinco-manganês.”;

A Resolução CONAMA nº 401 também atribui a responsabilidade do
acondicionamento, coleta, transporte e disposição final de pilhas e baterias
aos fabricantes, comerciantes, importadores e à rede de assistência técnica
autorizada.
Devido à dificuldade de controlar o descarte das pilhas e baterias nos
resíduos domésticos é necessário investir em educação ambiental.
Inicialmente é necessário fornecer e divulgar os pontos de descarte,
adequando-os em quantidade e boa localização. O esclarecimento da
população sobre as características tóxicas deste material e sobre os
problemas gerados pelo descarte inadequado é imprescindível.
Não há, atualmente, nenhuma ação relevante destinada à coleta e
destinação deste tipo de material no município.
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A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE)
indicou, para o ano de 2006, uma taxa de consumo de 4,34 pilhas anuais e
0,09 baterias anuais por habitante (TRIGUEIRO, 2006).
A partir destes valores estima-se que são consumidas em torno de 12
mil pilhas e 252 baterias no município de Santo Expedito anualmente.
2.2.8. Lâmpadas
As lâmpadas também são um sério problema a ser gerido pelo poder
público com corresponsabilidade dos fabricantes e comerciantes. Segundo o
material divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São
Paulo são geradas aproximadamente 4 unidades de incandescentes e 4
unidades de fluorescente por domicílio/ano (MANSOR, 2010).
As lâmpadas fluorescentes liberam mercúrio, elemento tóxico para o
sistema nervoso humano. Quando são quebradas, queimadas ou enterradas
em aterros comuns podem liberar este produto e contaminar o solo, a água
e o ar trazendo sérios riscos à saúde da população. Devem ser aterradas
em aterros específicos para resíduos perigosos, Classe I, ou encaminhadas
para reaproveitamento de seus componentes, que é a providência correta.
Não existe nenhuma lei municipal especifica ou decreto que exija dos
estabelecimentos que comercializam este tipo de produto, a realização da
coleta de lâmpadas inservíveis.
Atualmente as lâmpadas inservíveis são recolhidas pela prefeitura
juntamente com os materiais volumosos e são destinados ao aterro.
2.2.9. Pneumáticos Inservíveis
O grupo dos Pneumáticos Inservíveis abrange pneus e derivados, que
não estejam em condições de uso, e que consequentemente foram retirados
de circulação.
Os pneumáticos inservíveis geram problemas ao ambiente estando
aterrados ou não e por este motivo é que se determina o seu
armazenamento em local coberto para posterior envio à reciclagem. A
coleta de pneus inservíveis é de suma importância, pois quando jogados ou
mesmo colocados em locais descobertos, acumulam água e se transformam
em locais propícios para a proliferação de vetores de doenças como a
dengue.
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Foto 8-Local de Armazenamento dos Pneumáticos

Atualmente contamos com algumas resoluções e normas tais como:






CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009;
ABNT NBR 8418/1984;
ABNT NBR 10157/1987;
ABNT NBR 12235/1992.

Todas elas apresentam determinações e práticas a serem seguidas
quanto ao manuseio dos pneumáticos inservíveis.
No município de Santo Expedito, o sistema de manejo deste grupo é
realizado juntamente com outros materiais inservíveis. Após a coleta são
separados e armazenados em um local específico coberto, e posteriormente
são enviados para reciclagem ou utilizados na reposição de encostas.
Segundo dados da prefeitura, são coletados cerca de 1 ton./mês de
pneumáticos inservíveis.
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2.2.10. Óleos
Neste tópico incluiremos tanto o óleo comestível, como os
lubrificantes gerados pelos munícipes ou por postos e oficinas, mesmo
sabendo que cada categoria de óleo apresenta uma propriedade específica,
bem como uma destinação correta e posterior reutilização.
Apesar de sua baixa quantidade gerada pelo município, seus possíveis
danos, principalmente aos cursos d’água, caso sejam despejados
diretamente, são calculados em 20 litros de água poluída para cada 1 litro
de óleo comestível despejado in natura. Devido a este elevado potencial
contaminante, que apresenta os óleos, seu manuseio deve ser feito de
forma criteriosa e responsável. Atualmente com o advento da Resolução
CONAMA nº 362 de 23 de junho de 2005 e a implantação da “logística
reversa”, deverá haver adequação das responsabilidades dos comerciantes
e revendedores que, mesmo a nível municipal, deverão recolher os óleos
lubrificantes bem como suas embalagens, retornando-as à indústria ou
enviando para empresas recicladoras.
O Município de Santo Expedito não apresenta nenhuma relevante no
que se refere à coleta dos óleos residências. Será necessária a aplicação de
legislação bem como campanhas especificas para a coleta e destinação
correta deste material.
2.2.11. Agrotóxicos e Embalagens
Os agricultores tem o compromisso de retorno das embalagens à
empresa que vendeu o produto, depois de efetuada a tríplice lavagem, por
força de exigibilidade feita ao distribuidor do produto. No município esse
processo não é realizado.
O revendedor, por sua vez, está responsabilizado por orientar e
conscientizar os agricultores quanto a este tipo de ação e também aos
procedimentos operacionais quanto aos resíduos. É de suma importância o
cumprimento desta determinação legal porque o material em questão
possui resíduos perigosos, com grandes riscos para a saúde pública e
contaminação ambiental.
A Resolução CONAMA nº 334 de 03 de abril de 2003 dispõe sobre os
procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados
ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.
As Leis 9.974/00 e 12.305/10 responsabilizam os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes para a adequação ao processo
de logística reversa desses resíduos.
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2.2.12. Serviços públicos de saneamento básico
Os resíduos dos serviços de saneamento básico são compostos
basicamente de cargas de matéria orgânica, resíduos dos sistemas de
drenagem,
com
predominância
de
material
inerte
proveniente
principalmente tratamento da água e do esgoto, manutenção dos sistemas
de drenagem e manejo das águas pluviais. Sendo constituídos por
compostos inorgânicos, compostos orgânicos aportados pelo esgoto,
microrganismos, e subprodutos da atividade dos microrganismos, sua
remoção bem como sua destinação adequada é indispensável para a
manutenção da qualidade de vida da população. Até o dado momento
ainda não foi verificado qual a destinação do lodo resultantes no tratamento
da água e esgoto, porém a responsabilidade por coleta, tratamento e
destinação final é da empresa prestadora de serviços de saneamento –
SABESP, que é responsável por coletar e tratar, de forma adequada, todo o
esgoto gerado pelo município. Segundo o relatório apresentado em 2011, a
coleta e tratamento de esgoto no município atualmente abrangem 95,2%
do total das residências e comércio.

2.3. Destino final dos resíduos domiciliares
2.3.1. Aterro Controlado
No atual cenário do município de Santo Expedito, o seu ponto de
destinação final esta localizado ao final da Rua Fernando Costa, o local
opera com licença emitida pela CETESB com validade até 23/07/2018.
O assim denominado Aterro Encerrado, atualmente encontra-se
inoperante, ou seja, não recebe nenhum tipo de resíduo gerado na
abrangência do município. Não foi observado nenhum revolvimento do solo
local o que nos assegura que não há material recém-depositado. No local do
antigo aterro foi construído um campo de futebol para uso da população
(foto 9).
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Foto 9 - Campo de Futebol onde era localizado o Antigo Aterro

Imagem 4-Local do Aterro
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A Nova área de Aterro está sendo responsável por receber, após a
coleta, todo o material que foi gerado pela municipalidade. Seu processo de
licenciamento ambiental, obrigatório para que seja operado, esta arquivado
na CETESB desde 2013. A via de acesso encontra-se em excelentes
condições de conservação, tanto no que diz respeito às condições de tráfego
e à limpeza, ou seja, ausência de resíduos. Porém foi identificado a
presença de animais por conta das propriedades próximas à localização do
aterro.
A técnica usada por Santo Expedito é o chamado aterro controlado,
por valas. As valas possuem no máximo três metros de profundidade e a
quantidade de resíduos diária é baixa. Este tipo de aterro não exige obras
de maior complexidade e atende às necessidades do município. Mesmo
sendo inferior ao método de aterro sanitário, o aterro controlado é indicado
para municípios com pequena geração de resíduos. Este fato se dá por não
ter grande potencial poluidor e seu manejo barato, se encaixa nas
condições financeiras destas pequenas comunidades.
Apesar das boas condições dos portões, a falta de uma portaria causa
um descontrole do acesso ao local. Não foi identificado problemas no
sistema de drenagem do local, porém são necessárias adequações quanto à
disposição indevida de Resíduos de Podas e RCC como citados acima.

Foto 10- Portão de Acesso ao aterro
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2.3.2. Centro de Triagem
Visando aprimorar o sistema de coleta seletiva que será executado na
cidade, projetar novas iniciativas de educação ambiental formal e informal;
regularizar a associação de catadores em conformidade com a lei federal
12.305/2010, seu decreto regulamentador de nº 7.404/2010 e o decreto
federal 7.405/2010 – Programa Pró-Catador, que busca melhorar suas
condições de vida, local de trabalho e renda, com treinamento profissional,
alimentação balanceada e equipamentos de proteção individual, Santo
Expedito buscou, juntamente com o Ministério Público e a CESP, a verba
necessária para a instalação de um barracão destinado ao processo de
triagem e comercialização dos resíduos domiciliares secos.
O citado barracão será instalado juntamente com o novo aterro
sanitário, gerando economia e praticidade no momento de realizar o
transporte e logística dos materiais para seus determinados destinos finais.
O seu funcionamento, bem como a instalação da associação de catadores,
está dependendo apenas de tramites burocráticos que ainda encontram-se
atravancados, impedindo assim a finalização da obra, e a aquisição dos
equipamentos necessários para seu funcionamento.
Como resultado deste projeto está à redução da quantidade de
resíduos aterrados, que ocasionará o prolongamento da vida útil do aterro,
fato que evitará contaminação do solo e do lençol freático em novos pontos
de disposição final de resíduos. Estes fatores influenciam diretamente na
qualidade de vida da população e minimizam a ameaça de esgotamento dos
recursos naturais não renováveis.
Os objetivos apresentados cumprem, na íntegra, a legislação federal,
estadual e municipal, fazendo com que os recursos investidos tenham a
devida aplicação através da gestão do município e da associação de
catadores, que será regularizada.
2.4. Histórico de IQR
As últimas nove avaliações feitas pela CETESB - Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental no município de Santo Expedito
constatou-se uma significativa inconstância no desempenho na gestão de
resíduos sólidos, principalmente quanto ao seu destino final.
A tabela 13 mostra que existe uma preocupação da administração
municipal neste quesito, e que conforme aumento da atenção nos últimos
anos o município vem conseguindo melhores índices, e vale ressaltar que
este item está diretamente ligado à saúde pública e preservação
ambiental.
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Tabela 13-Evolução dos índices de IQR

Índice de Qualidade de Resíduos - CETESB
Ano
Pontuação

2001

2003

2005

2007

2009

2010

2011

2012

8,3

4,0

7,7

6,8

6,7

7,4

6,3

7,2

2013 2014
7,5

8,5

Fonte: CETESB

2.5. Frota
Para a manutenção dos serviços de limpeza pública e destinação final
de resíduos são necessários equipamentos para movimentação,
aterramento e coleta. A Tabela 14 abaixo fornece dados referentes à frota
envolvida no trabalho.

Foto 11- Antigo Caminhão Compactador
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Foto 12 - Novo Caminhão Compactador
Tabela 14-Equipamentos e Frota

Tipo

Ano

Capacidade

Trator/Carreta

1996

76CV

Compactador

-

2 ton

Retroescavadeira

-

-

Pá Carregadeira

2010

-

Caminhão Basculante
(Entulho e RCC)

2011

-

Caminhão Coleta Seletiva

1992

-

2.6. Mão de obra
Além dos equipamentos descritos, o material humano é de extrema
importância para o completo desenvolvimento do sistema de limpeza e
destino dos resíduos, como na operação de máquinas, compactadores,
coleta, varrição e outros. A distribuição do pessoal designado para cada
função está no quadro abaixo.
Número de funcionários públicos envolvidos em:
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Tabela 15-Divisão Pessoal /Mão de Obra

Coleta

Varrição

Capina

Limpeza de bueiros

no Servidores

03

6

6

4

Frequência

Diária

Diária

Mensal

Sazonal

Os resíduos sólidos domiciliares orgânicos são recolhidos em 100%
da área urbana do município diariamente.
A utilização de todos estes mecanismos garante a coleta de 100%
dos resíduos domiciliares de acordo com os parâmetros apresentados
anteriormente.

2.7. Despesas e receitas públicas sobre limpeza
As considerações sobre o atual custo (2014) apresentado levam em
conta apenas os Custos do Sistema por não haver arrecadação específica
para contrapartida dos gastos financeiros. Os resultados remetem a
administração municipal a tomar decisões sobre a sustentabilidade desta
prestação de serviços públicos.
O levantamento atual levou ao valor de R$529.372,00 que
comparado ao orçamento anual do município, que representa em torno de
R$10.000.000,000 (dez milhões de reais), o que significa que as despesas
com limpeza pública representam quase 5,3% do total da arrecadação
anual. A sustentabilidade pregada pelos princípios do novo Plano Nacional
de Resíduos Sólidos não aceita um sistema financeiramente deficitário e dá
várias soluções que podem ou não serem implantadas pelos municípios.
A criação de um sistema de arrecadação para serviços de limpeza
pública deve ser iniciada através de um levantamento que trata-se do
“Fluxo de Caixa” dos próximos 20 anos, com dados sobre as despesas
atuais de: RH, peças de máquinas e caminhões, mão de obra de terceiros,
depreciação, materiais diversos, etc.
De posse destes dados inicia-se o levantamento dos valores
necessários para que o sistema seja sustentável economicamente. No caso
em questão torna-se necessária a implantação da Tarifa de Limpeza Pública,
porém inviável o repasse total das despesas aos munícipes nesta forma.
Esta afirmativa é comprovada com os dados abaixo:
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1) O custo anual total, nos valores atuais está em R$529,372,00, que
divididos pela quantidade de imóveis do município (1174) teria que
ser repassado, via IPTU, como LP (Limpeza Pública) o valor médio de
R$450,00, ou seja, montante impraticável, pois estaria acima do
valor do IPTU da grande maioria dos imóveis;
2) Como o valor das despesas com pessoal é o mais alto (RH), se o
desconsiderarmos, a despesa anual cai para R$108.697,00, que
repassado ao IPTU como Taxa de Limpeza Pública, ficaria num valor
médio de R$92,58 por imóvel.
3) Por serem significativos os valores dos itens 1 e 2, se divididos
igualmente por todos os imóveis, uma proposta se faz de taxar os
imóveis por sua metragem de frente, com variável de taxação por
bairro (mais pobres e mais ricos), ou até por metragem de
construção (variando o valor por tipo – madeira ou alvenaria). Neste
caso pode-se cobrar valores mais acentuados que cheguem a cobrir
até 30% das despesas.
4) O valor do ônus restante citado no item 3 (70%) vai ser parcialmente
coberto pela cobrança de serviços extras podendo também ter o
reforço do retorno financeiro de uma possível autorização de início de
atividades de empresa de caçambas. Muitas cidades já possuem
empresas particulares que cobram R$60,00 em média para
transporte de 2m3 de RCC. Esta iniciativa reduzirá as despesas de
combustível, manutenção de máquinas, caminhões e principalmente
de pessoal (RH);
5) Não se descarta também a terceirização dos serviços públicos de
limpeza, feito através de concorrência pública entre empresas do
ramo. Mas isto demanda uma análise específica com foco nos casos
já existentes, especialmente no que diz respeito à boa execução do
serviço público e na sustentabilidade obrigatória exigida pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
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