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LOCALIZAÇÃO

ESTAÇÃO DE TRANFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 
ORIGEM DOMÉSTICA

ATERRO EM VALAS ENCERRADO



ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA



LEGISLAÇÃO

No atendimento a Lei Federal nº 11.445, de
05 de janeiro de 2007, foi elaborado o Planos
Municipal de Saneamento Básico (PMSB), aprovado
pela Lei Municipal nº 2.137, de 04 de julho de 2013.

Para nortear as ações de melhoria na gestão,
destinação e qualidade ambiental foi elaborado o
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, aprovado pela Lei Municipal nº 2.282, de
04 de maio de 2018, em consonância com a Lei
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010.



A necessidade de implantação Estação 
de Transferência de Resíduos Sólidos 

de Origem Doméstica

• Área exaurida, ou seja, sem área para a abertura de 
novas valas;

• Indisponibilidade de terra no município para cobrir os 
resíduos sólidos;

• Notificações da CETESB para providenciar o envio dos 
resíduos sólidos domiciliares para aterro sanitário;

• Encerramento do Aterro Municipal em Valas;

• Mudança na legislação estadual referente a instalação 
de novos aterros sanitários;



ESCOLHA DA ÁREA

• A área pertence ao município, e como para
desapropriar área demanda de recursos
financeiros, dos quais o município não possui,
outro fator é a logística, assim a administração
não tem aumento de gastos com o transporte do
caminhão compactador.

• Outra questão tão importante quanto as demais
citadas é a questão de que a área está longe de
nascentes e/ou corpos d’água.

• Com a estação de transporte o município não
necessita de máquinas para aterramento, ficando
o equipamento disponível para outros serviços no
município.



QUESTIONÁRIO

Você é a favor ou contra a implantação
Estação de Transferência de Resíduos Sólidos de
Origem Doméstica?

Se contra (motivo):

• Desconhecimento;

• Receio de surgimento de problemas
solucionáveis por medidas de controle
ambiental ou por medidas de compensação;

Receio de má operação;

• Outros.



OBRIGADA


