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6.4 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 

país reveste-se de preocupação, principalmente no que diz respeito à disposição 

final. Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil de 2012 da Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE, 

cerca de 42% (23,7 milhões de toneladas) dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 

coletados no país foram destinados inadequadamente, em lixões (17,8%) ou aterros 

controlados (24,2%), os quais não possuem sistemas de proteção ambiental.  

No Sudeste a situação é um pouco melhor, porém na região 28% dos RSU 

coletados ainda são destinados inadequadamente, sendo 17,3% em aterros 

controlados e 10,5% em lixões. No Espírito Santo, 36% não possuem destinação 

final ambientalmente adequada, dos quais 23% são dispostos em aterro controlado 

e 13,1% em lixões (ABRELPE, 2012). 

O panorama em que se encontra o país como um todo está em desacordo 

com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, estabelecida 

pela Lei Federal Nº 12.305, em agosto de 2010. A PNRS dispõe que no prazo de 

quatro anos a partir da publicação da lei, todos os rejeitos devem ter destinação 

ambientalmente adequada. Em Vitória, embora a destinação final de RSU seja 

adequada do ponto de vista ambiental, alguns pontos na gestão dos resíduos 

sólidos no município estão em desacordo com as diretrizes previstas na PNRS, 

conforme será apresentado neste diagnóstico.  

As informações apresentadas neste documento foram levantadas e obtidas 

no período do diagnóstico do PMSB de Vitória. 

6.4.1 Histórico da Gestão dos Resíduos Sólidos em Vitória 

Desde o início do século XX, os resíduos sólidos gerados em Vitória eram 

dispostos em manguezais e zonas inundadas, sem maiores preocupações 

ambientais. Essa situação culminou o aparecimento de alguns bairros do município 

oriundos de aterros, entre eles Ilha do Príncipe, Ilha de Monte Belo e Ilha de Santa 

Maria. Essa situação se modificou a partir da década de 1970, quando os principais 

aterros de lixo passaram a ser denominados lixões, destacando-se os de São Pedro 

e Maria Ortiz. Nesses locais passou a haver atuação de grupos de catadores, 
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compostos principalmente por imigrantes atraídos pela industrialização crescente da 

região metropolitana, os quais passaram a residir nas proximidades dos lixões e 

prover seu sustento da catação, em condições totalmente precárias de higiene. 

Houve grande destaque para o documentário “Lugar de Toda a Pobreza”, de 1983, 

que retratava as condições dos moradores do lixão de São Pedro, sendo inclusive 

assunto de um discurso do Papa João Paulo II em sua passagem por Vitória em 

1991 (CAVÉ, 2011).  

A partir de 1987, os problemas socioambientais gerados pela disposição 

inadequada dos resíduos sólidos nos lixões passaram a ser alvo de preocupação 

das autoridades municipais de Vitória, o que culminou na construção da Usina de 

Triagem e Compostagem de Vitória – UTCV, inaugurada em 1990, com recursos do 

Programa Nacional de Saneamento. A UTCV tinha como finalidade resolver os 

problemas sociais e ambientais por meio da criação de emprego formal para 300 

catadores do lixão e do reaproveitamento do lixo na reciclagem e na compostagem. 

(CAVÉ, 2011). 

Inicialmente, a triagem e recuperação dos materiais na UTCV funcionaram 

bem, com 20 tipos de materiais segregados e comercializados. Porém, a fatia 

segregada representava apenas de 5 a 10% do total de resíduos sólidos urbanos 

gerados no município (BAPTISTA, 2001 apud CAVÉ, 2011). Além disso, por conta 

do lixo misturado que chegava à UTCV, havia dificuldades na atividade de 

compostagem, a qual foi paralisada em 1994 durante um período de quatro meses 

chuvosos. Desde então, não foi possível recuperar o atraso, tendo em vista ainda o 

aumento dos volumes de lixo recebidos (BAPTISTA, 1998 apud CAVÉ, 2011). 

Outra dificuldade para a operação da UTCV consistia no fato de não ter sido 

prevista infraestrutura para a disposição dos rejeitos do processo de triagem, os 

quais eram aterrados em lixões dos municípios vizinhos. A situação só foi sanada 

em 1995 com a inauguração do aterro sanitário privado da empresa Marca 

Ambiental, no município de Cariacica, quando se começou a destinar nesse aterro 

os rejeitos da UTCV (BAPTISTA, 1998 apud CAVÉ, 2011). 

Devido ao aumento do volume de resíduos sólidos gerados no município e a 

insuficiência de espaço disponível na UTCV, esta teve as atividades encerradas em 

2005, data a partir da qual os resíduos sólidos de Vitória passaram a ser destinados 
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diretamente em aterro sanitário, sem qualquer segregação ou tratamento (CAVÉ, 

2011). 

6.4.2 Unidade de Transbordo de Vitória – UTV 

A partir de 2008, e após terem sido paralisadas as atividades de triagem e 

compostagem de resíduos sólidos, a UTCV passou a funcionar como uma unidade 

de transbordo de RSU e Resíduos Inertes, bem como sede de outras atividades 

pertinentes aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Vitória, 

passando a ser denominada de UTV. Em julho de 2010, a UTV passou a ser o 

endereço oficial da SEMSE. 

6.4.2.1 Instalações Físicas e Atividades na UTV 

Localizada no bairro Resistência, numa área total de 51.660 m², as principais 

atividades realizadas na UTV são: controle de pesagem em balança rodoviária, 

transbordo de RSU e Resíduos Inertes, armazenamento temporário de resíduos 

sólidos recicláveis, recuperação e armazenamento temporário de móveis e 

eletrodomésticos usados. A figura a seguir mostra a localização da UTV no bairro 

Resistência e as principais instalações físicas da unidade. 
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Na questão da coleta seletiva e processamento de materiais recicláveis, o 

projeto contempla a instalação de equipamentos de triagem, com a finalidade de 

realocar as atividades das duas associações de catadores de materiais recicláveis 

de Vitória, aumentando sua capacidade de processamento para cerca de mil 

toneladas por mês. O projeto prevê a instalação a instalação de equipamentos e 

esteiras de separação em ambiente provido de sistema de exaustão forçada por 

ventiladores, proporcionando condições adequadas de trabalho para os catadores. 

Está prevista a construção de uma unidade de apoio para os catadores de materiais 

recicláveis, com escritórios administrativos, refeitório, sala de aula e vestiários.  

6.4.2.4 Operação da UTV e as Comunidades Vizinhas 

 A operação da UTV, localizada bem próxima às comunidades do bairro 

Resistência, é constante alvo de queixas por parte dos munícipes em reuniões e 

audiências com o poder público. Durante uma das reuniões do Diagnóstico 

Participativo do PMSB de Vitória realizada com as comunidades da Regional VII, 

onde está localizada a UTV, críticas e sugestões foram apresentadas pelos 

munícipes, dentre as quais se destacam: 

 Os moradores do bairro Resistência querem a desativação da UTV e a 

transferência das atividades para outra região do município; 

 O tráfego intenso de veículos pesados para a UTV causa incômodos à 

vizinhança e representa um risco aos moradores da região, principalmente 

para as crianças. A operação noturna da unidade gera poluição sonora na 

região do entorno; 

 As empresas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Vitória, 

cujas instalações ficam próximas da UTV, não tratam adequadamente os 

efluentes de lavagem de veículos e equipamentos, despejando-os na região 

de manguezal do entorno do bairro Resistência; 

 Foi apontado pelos munícipes que as atividades na UTV estão causando a 

degradação de uma nascente no local por aterramento; 

 Há a queixa de que muitos resíduos sólidos ficam expostos ao tempo em área 

aberta na unidade, gerando odores e atraindo vetores. Segundo os 
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munícipes, essa situação causa contaminação do solo na UTV por chorume 

gerado pelos resíduos sólidos; 

Os questionamentos levantados pelos munícipes da região foram repassados 

aos representantes das empresas terceirizadas de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos de Vitória. Segundo as empresas, todos os efluentes de lavagem 

de veículos passam por sistema de tratamento adequado antes do lançamento no 

meio ambiente. Além disso, as empresas destacaram que suas instalações físicas 

são licenciadas ambientalmente. 

O posicionamento da SEMSE em relação aos problemas relatados pelas 

comunidades vizinhas é de que a reforma da UTV com a construção de nova área 

para o transbordo de RSU e Resíduos Inertes em local mais afastado das 

comunidades, irá resolver os problemas apontados. Além disso, o projeto de 

ampliação da unidade prevê que as áreas de transbordo sejam construídas em 

galpões fechados, amenizando os incômodos com ruídos, odores e vetores. Em 

relação ao chorume gerado na unidade, a SEMSE informou que os líquidos gerados 

na área de transbordo de RSU são coletados e destinados à empresa Marca 

Ambiental para tratamento. Os líquidos gerados na Área de Resíduos Inertes são 

captados por canaletas no entorno da área e tratados em filtro biológico antes de 

serem destinados adequadamente. 

6.4.3 Gestão dos Resíduos Sólidos no Município de Vitória 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal Nº 

12.305/2010 e Decreto Regulamentador Nº 7.404/2010, define resíduo sólido: 

“material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;” (Lei 

Federal Nº 12.305/2010). 

Em Vitória a gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos é realizada por meio da SEMSE, criada em 2005 pela Lei Municipal Nº 6.282 
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para o desenvolvimento de novos programas de limpeza pública e administração 

dos contratos do município com as empresas terceirizadas que atuam nesse 

segmento. Além dos serviços de limpeza urbana, a gestão da SEMSE abrange 

também a manutenção das áreas verdes de domínio público do município. A 

execução dos serviços fica a cargo de empresas privadas, contratadas via 

procedimentos licitatórios. 

Em termos de legislação municipal sobre os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, instituiu-se no município em 2000 a Lei Nº 5.086, que 

estabeleceu o Código de Limpeza Pública, que trata de diversos temas pertinentes à 

prestação e utilização dos serviços. Em 2003 foi instituída a Lei Municipal Nº 6.079, 

que trata da organização do sistema de limpeza pública e estrutura o ente regulador 

municipal, dentre outras disposições. O Código de Posturas e Atividades Urbanas do 

Município de Vitória (Lei Municipal Nº 6.080/2003) também disciplina assuntos 

referentes aos serviços no município. 

De acordo com a Lei Nº 6.079/2003, os serviços de limpeza pública de Vitória 

são regulados, controlados e fiscalizados pela figura do ente regulador, a ser criado 

por lei específica, e que pode constituir-se como pessoa jurídica autônoma, órgão 

integrante da administração direta ou entidade já existente da administração indireta 

do município. O ente regulador dos serviços em Vitória é a SEMSE, criada pela Lei 

Nº 6.282/2005. As atribuições dadas pela Lei Nº 6.079 são elencadas no quadro a 

seguir. 

Quadro 85: Atribuições do ente regulador dos serviços de limpeza pública de Vitória. 

Nº  ATRIBUIÇÕES DO ENTE REGULADOR 

1 
Implementar a política governamental para o Sistema de Limpeza Pública e as metas e objetivos do 
Plano Diretor; 

2  Proteger os direitos dos usuários; 

3  Elaborar e propor ao Poder Executivo as medidas de política governamental que considerar cabíveis; 

4 
Expedir normas específicas quanto à outorga, contratação, prestação e fruição dos serviços de 
limpeza pública; 

5  Organizar e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza pública; 

6 
Definir penalidades, cuja gradação deverá estar de acordo com o potencial lesivo da infração e, 
consequentemente, impor as sanções cabíveis às infrações ao disposto nesta lei; 

7  Reprimir as infrações praticadas contra os direitos dos usuários do Sistema de Limpeza Pública; 

8  Editar atos de outorga e extinção do direito de exploração dos serviços prestados mediante 
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Nº  ATRIBUIÇÕES DO ENTE REGULADOR 

concessão, permissão ou autorização;

9 
Licitar, celebrar e gerenciar contratos de concessão, de permissão, ou de empreitada de serviços, 
controlando e fiscalizando o serviço prestado no regime público, aplicando sanções e realizando 
intervenções; 

10 
Recomendar ao Poder Executivo a intervenção na concessão, permissão ou na empresa autorizada, 
em como adotar as medidas necessárias à sua concretização; 

11  Manter atualizado o cadastro dos operadores de limpeza pública; 

12 
Expedir normas visando a adequada operação dos serviços integrantes do Sistema de Limpeza 
Pública; 

13 
Expedir e extinguir autorização para a prestação, no regime privado, dos serviços integrantes do  
Sistema de Limpeza Pública; 

14 
Estabelecer parâmetros gerais para a verificação da prestação adequada dos serviços de limpeza 
pública; 

15 
Expedir normas e padrões a serem cumpridos pelos operadores quanto aos equipamentos que 
utilizarem; 

16 

Fiscalizar a geração, o acondicionamento, o armazenamento, a utilização, a coleta, o trânsito, o 
tratamento e o destino final de material radioativo empregado em finalidades de cunho medicinal, de 
pesquisa e industrial, bem como substâncias, produtos e resíduos em geral, prevenindo seus efeitos 
sobre a população; 

17 
Participar da elaboração, em articulação com as autoridades competentes, da política ambiental para 
o Sistema de Limpeza Pública; 

18 
Exercer como delegado do Poder Público as atividades de polícia no âmbito do Sistema de Limpeza 
Pública sobre os serviços e as condutas dos operadores e usuários; 

19  Coibir a prestação clandestina dos serviços de limpeza pública, aplicando as sanções cabíveis; 

20 
Submeter ao Chefe do Poder Executivo propostas de declaração de utilidade pública, para fins de 
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, dos bens necessários à implantação ou 
manutenção dos serviços de limpeza pública; 

21  Decidir quanto à celebração, alteração ou extinção dos contratos; 

22  Formular sua proposta de orçamento, encaminhando‐a ao Prefeito Municipal; 

23  Aprovar seu regimento interno; 

24 
Elaborar o Plano Anual de Trabalho, o Plano Plurianual de Investimentos, o Plano Diretor de Recursos 
e enviá‐los ao Prefeito Municipal; 

25 
Dirimir na esfera administrativa os conflitos de interesses entre operadores e entre operadores e 
usuários; 

26 
Planejar e instituir política de subsídios diretos à prestação dos serviços de limpeza pública, com vistas 
ao atendimento dos objetivos socioeconômicos do Sistema Municipal de Limpeza Pública. 

Fonte: Lei Municipal Nº 6.079/2003 (Art. 45).            

A Lei Municipal Nº 6.079/2003 complementa a Lei Municipal Nº 5.086/2000, e 

dispõe que os serviços que integram o Sistema de Limpeza Pública do Município de 

Vitória são: 
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I. A coleta simples ou seletiva, transporte, tratamento, beneficiamento e 

destinação final de resíduos sólidos de qualquer natureza; 

II. A varrição, conservação e asseio de vias, ruas, túneis, abrigos, 

monumentos, sanitários, viadutos, elevados, escadarias, passagens, 

vielas, praças, morros, praias, mercados e demais logradouros 

públicos, inclusive aqueles em que se realizem feiras públicas e outros 

eventos de acesso público; 

III. A raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais 

carregados pelas águas para as vias e logradouros públicos; 

IV. A limpeza de bueiros, bocas-de-lobo, e correlatos; 

V. A implantação e operação de transbordo, bem como de unidades de 

processamento, tratamento e destinação final, necessárias à execução 

dos serviços previstos no inciso I; 

VI. A remoção de móveis, de animais mortos e outros resíduos inservíveis 

abandonados nos logradouros públicos; 

VII. A capina, a raspagem, a pintura de meio fio e a roçada, bem como o 

acondicionamento e coleta dos resíduos provenientes dessas 

atividades, visando à salubridade ambiental e a promoção da estética 

urbana do Município; 

VIII. A irrigação das vias e logradouros não pavimentados localizados na 

área urbana do Município; 

IX. A implantação e operação de sistemas de triagem e separação dos 

resíduos sólidos. 

Os serviços de limpeza urbana de Vitória são executados pela empresa Vital 

Engenharia Ambiental S.A. O contrato Nº 261/2014-1, assinado em regime de 

emergência em 20 de junho de 2014, tem valor inicial de R$ 41.550.580,44 

(quarenta e um milhões quinhentos e cinquenta mil quinhentos e oitenta reais e 

quarenta e quatro centavos) com prazo inicial de 180 dias, conforme o site do 

Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES). Para a concorrência seguinte a 
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esse contrato, tendo como base as composições de custos da SEMSE, o valor 

previsto a ser gasto com os serviços de limpeza urbana de Vitória é em torno de R$ 

8,4 milhões mensais.  

Segundo o site Geo-Obras (2014b), criado pelo TCE-ES, as atividades 

previstas no contrato Nº 261/2014-1 com a empresa Vital Engenharia Ambiental S.A. 

são: coleta manual e semiautomatizada de resíduos sólidos domiciliares, 

residenciais e comerciais; coleta de resíduos especiais; coleta de resíduos de 

serviços de saúde; coleta seletiva; operação de sistema de transbordo; coleta 

manual em áreas não trafegáveis por veículos coletores; destinação final dos 

resíduos em aterro sanitário; varrição manual; serviços complementares em vias e 

logradouros públicos; locação de veículos e equipamentos para atendimento à 

limpeza pública. 

Após a criação da SEMSE, atividades referentes à manutenção de áreas 

verdes e coordenação de mercados e feiras livres foram transferidas da estrutura 

organizacional da SEMMAM para compor a estrutura organizacional da SEMSE. Em 

2006, os Decretos Municipais Nº 12.935 e Nº 12.983 transferiram a Gerência de 

Abastecimento e a Gerência de Manutenção de Parques e Praças, respectivamente, 

da SEMMAM para a SEMSE, culminando no organograma estabelecido pelo 

Decreto Municipal Nº 15.066/2011, que estabelece a forma de organização e 

regulamenta o funcionamento das unidades administrativas da SEMSE. 

 Os serviços de manutenção de áreas verdes de Vitória, geridos pela SEMSE, 

são executados pela empresa terceirizada Corpus Saneamento e Obras Ltda. O 

Contrato Emergencial Nº 182/2014 firmado em 20 de maio de 2014, possui valor 

máximo de R$ 9.450.781,80 (nove milhões quatrocentos e cinquenta mil setecentos 

e oitenta e um reais e oitenta centavos). O prazo contratual é de 180 dias ou até a 

conclusão do processo licitatório definitivo. Os gastos previstos pela SEMSE para os 

serviços de manutenção de áreas verdes em sequência a esse contrato, tendo como 

base a composição de custos, totalizarão cerca de R$ 2,5 milhões mensais. 

Segundo o site Geo-Obras (2014b), as atividades de manutenção das áreas 

verdes previstas no contrato Nº 182/2014 com a empresa Corpus Saneamento e 

Obras Ltda. englobam o fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e 

ferramentas para a manutenção de áreas verdes públicas, englobando as atividades 
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de: plantio, poda e retirada de árvores; manutenção de jardins, parques e viveiro; 

manutenção de mudas produzidas; área livre; tratamento fitossanitário; e irrigação.  

6.4.3.1 Mão de Obra e Equipamentos de Limpeza Urbana 

A empresa terceirizada de limpeza urbana de Vitória trabalha com equipes 

distintas para execução das atividades dos serviços de limpeza urbana do município, 

conforme o quadro de funcionários apresentado no Quadro 86.  

Quadro 86: Quadro de funcionários dos serviços de limpeza urbana de Vitória. 

SERVIÇOS EXECUTADOS 
Nº DE 

FUNCIONÁRIOS 

Coleta de RSU e Resíduos Inertes ‐ Coletor  186 

Coleta de RSU e Resíduos Inertes ‐ Motorista  24 

Varrição  270 

Serviços Complementares   265 

Coleta de RSS ‐ Coletor  04 

Coleta de RSS ‐ Motorista  02 

Total  751 

Fonte: Vital Engenharia Ambiental S.A. Junho de 2014. 

Para execução dos serviços de limpeza urbana a empresa terceirizada utiliza-

se de veículos, máquinas e equipamentos próprios, conforme o quadro 87. 

Quadro 87: Veículos e equipamentos de limpeza urbana de Vitória. 

VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS  QUANTIDADES 

Caminhão Coletor Compactador ‐ 15 m³/ 10 ton  17 

Caminhão Coletor Compactador ‐ 6 m³/ 4 ton  03 

Caminhão Coletor de RSS ‐ 6 m³/ 2,5 ton  01 

Caminhão Basculante com Munck ‐ Coleta Seletiva  01 

Caminhão Baú  05 

Caminhão Basculante ‐ 6/8 m³  20 

Caminhão Basculante ‐ 4 m³  01 

Caminhão Poli Guindaste Simples  03 

Caminhão Pipa ‐ 10.000 Litros  03 

Ônibus  08 

Pá Carregadeira  04 
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VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS  QUANTIDADES 

Mini Carregadeira  01 

Retroescavadeira  01 

Carreta Basculante ‐ 25 m³/ 20 ton  04 

Carreta Basculante ‐ 45 m³/ 32 ton  05 

Carro Leve ‐ Fiscalização  05 

Fonte: Vital Engenharia Ambiental S.A. Junho de 2014. 

6.4.3.2 Mão de Obra e Equipamentos de Manutenção de Áreas Verdes 

Assim como para as atividades de limpeza urbana, a empresa terceirizada de 

manutenção de áreas verdes de Vitória trabalha com equipes distintas para 

execução das atividades no município, conforme o quadro de funcionários 

apresentado no Quadro 88.  

Quadro 88: Quadro de funcionários de manutenção de áreas verdes de Vitória. 

FUNÇÃO 
Nº DE 

FUNCIONÁRIOS 

Jardineiro  164 

Jardineiro Operador  35 

Jardineiro Fitossanitário  03 

Jardineiro Arborista  03 

Líder de Equipe  17 

Pedreiro  04 

Ajudante de Pedreiro  04 

Motorista  45 

Ajudante de Caminhão Pipa  34 

Operador de Micro Trator  01 

Total  310 

Fonte: Corpus Saneamento e Obras Ltda. Junho de 2014. 

Para a execução dos serviços, utilizam-se veículos, máquinas e 

equipamentos, apresentados no Quadro 89. 

Quadro 89: Veículos e equipamentos de manutenção de áreas verdes de Vitória. 

VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS  QUANTIDADES 

Caminhão Equipado com Cabine para 08 Pessoas – 11 m³  08 

Caminhão Equipado com Cabine para 08 Pessoas – 4 m³  03 
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VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS  QUANTIDADES 

Caminhão Baú Equipado com Cabine para Transporte de Pessoas  01 

Caminhão Basculante ‐ 6 m³  02 

Caminhão Carroceria Equipado com Munck – 8 m³  01 

Caminhão com Cesto Aéreo  02 

Caminhão Pipa – 8 m³  28 

Motosserra  04 

Motopodas  21 

Roçadeira Lateral  20 

Micro Trator  01 

Fonte: Corpus Saneamento e Obras Ltda. Junho de 2014. 

6.4.3.3 Fiscalização e Controle da Prestação dos Serviços 

A participação social nos processos de formulação, avaliação e 

implementação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou 

controle social, é prevista na legislação federal, sendo um dos princípios da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei Municipal Nº 6.079/2003 (Art. 2º) estabelece 

que o Poder Público Municipal tem o dever de garantir a participação e o controle da 

sociedade sobre a gestão da limpeza pública no Município. 

Para os munícipes de Vitória, usuários do Sistema de Limpeza Pública, a 

fiscalização e a avaliação quanto à execução dos serviços podem ser feitas por meio 

do Canal Fala Vitória 156, no qual também é possível registrar queixas e solicitar 

serviços. O atendimento do canal está disponível 24 horas. No endereço eletrônico 

da PMV (www.vitoria.es.gov.br) é possível consultar serviços oferecidos pelo 

município, horários e itinerários da coleta pública domiciliar, entre outras 

informações. É possível também registrar reclamações e tirar dúvidas no Fale 

Conosco. 

A Gerência de Fiscalização é o departamento da SEMSE responsável pela 

apuração de denúncias recebidas via ouvidoria ou Canal Fala Vitória 156 e pela 

fiscalização de munícipes, instituições e empresas quanto ao correto gerenciamento 

de resíduos sólidos, em atendimento ao disposto na Lei Municipal 5.086/2000. Os 

trabalhos de fiscalização são executados todos os dias da semana, por meio de 
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rotas e atendimento de solicitações e denúncias. Nos finais de semana são 

atendidas preferencialmente demandas da Gerência de Limpeza Urbana.  

Segundo a Gerência de Fiscalização, são recebidas em média 20 solicitações 

por dia pelos canais de comunicação disponibilizados pela PMV. A fiscalização é 

composta por um gerente, um coordenador e 8 (oito) fiscais, divididos em 3 (três) 

equipes, que contam com o apoio de 3 (três) veículos para realizar as atividades em 

todo o município. 

A partir de maio de 2014 iniciou-se em Vitória o Projeto Ação Cidade Limpa, 

inspirado no Projeto Lixo Zero da Prefeitura do Rio de Janeiro, visando coibir o 

descarte irregular de resíduos sólidos em áreas públicas. Por meio de parceria entre 

a SEMSE e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SEMSU, viaturas da 

Guarda Municipal com agentes fiscalizadores e fiscais a pé realizam rondas para 

flagrar irregularidades. Os infratores são notificados e, caso se recusem a sanar as 

irregularidades, são multados e encaminhados à delegacia de polícia por 

descumprimento à lei e desacato às autoridades (PMV, 2014a). A multa é prevista 

nos Artigos 44 e 45 da Lei Municipal Nº 5.086/2000. 

A fiscalização dos serviços executados pela empresa terceirizada de limpeza 

urbana é feita por supervisores, chamados Chefes de Equipe, que fiscalizam os 

serviços com o auxílio de veículos e planilhas para acompanhamento e medição. 

Segundo a Gerência de Limpeza Urbana, a fiscalização de todos os serviços nas 8 

(oito) Regionais Administrativas do município é realizada por 5 (cinco) Chefes de 

Equipe, assim distribuídos: 

 Um Chefe de Equipe para as Regionais I (Centro) e II (Santo Antônio); 

 Um Chefe de Equipe para as Regionais III (Bento 

Ferreira/Jucutuquara) e V (Praia do Canto); 

 Um Chefe de Equipe para a Regional IV (Maruípe); 

 Um Chefe de Equipe para as Regionais VI (Continental) e VIII (Jardim 

Camburi); 

 Um Chefe de Equipe para a Regional VII (São Pedro). 
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6.4.4 Histórico dos Quantitativos de Resíduos Sólidos no Município de Vitória 

O controle e pesagem de resíduos sólidos na UTV é realizado pela Gerência 

de Recepção, Beneficiamento e Destinação – GRBD da SEMSE, onde está 

arquivado o histórico de quantitativos. Foram obtidos dados do período entre 2009 e 

2013, para RSU, Resíduos Inertes e Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS, assim 

definidos:  

 RSU – Nesta categoria estão englobados os resíduos sólidos domiciliares, de 

varrição pública, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 

urbana, conforme estabelecido na Lei Federal Nº 12.305/2010. Junto a esses se 

incluem, para fins da coleta pública, os resíduos sólidos de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços que, em função de sua natureza, composição 

ou volume, podem ser equiparados aos resíduos sólidos domiciliares pelo poder 

público municipal; 

 Resíduos Inertes – A denominação “Resíduos Inertes” adotada pela SEMSE 

não se refere a resíduos Classe IIB (Inertes) de fato, como estabelece a NBR 

10.004:2004 – “Resíduos Sólidos – Classificação”. São gerenciados como Resíduos 

Inertes em Vitória os Resíduos da Construção Civil – RCC de pequenos geradores 

(RCC Públicos) e os Resíduos Sólidos Volumosos – RSV, que são compostos por 

podas de árvores, móveis e eletrodomésticos usados. Como será apresentado neste 

diagnóstico, uma fração significativa dos resíduos sólidos gerenciados como 

Resíduos Inertes pelo município são de fato “Resíduos Classe IIA (Não Inertes)” de 

acordo com a NBR 10.004.  

 Resíduos da Coleta Seletiva – Os resíduos sólidos do serviço de coleta 

seletiva municipal são compostos pelos materiais recicláveis segregados pelos 

geradores em residências, condomínios, estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviços. A coleta seletiva de Vitória contempla a segregação de resíduos sólidos 

recicláveis (lixo seco), compostos por papeis, plásticos, metais e vidros, livres de 

contaminantes e resíduos sólidos orgânicos (lixo úmido), tais como resíduos de 

alimentos e sanitários. 

 RSS – São compostos pelos resíduos sólidos gerados nas atividades de 

assistência médica humana ou animal, em unidades de saúde, hospitais, unidades 
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de pronto socorro, centros de controle de zoonoses, consultórios médicos e 

odontológicos, clínicas veterinárias, farmácias, laboratórios de análises clínicas, 

centros de pesquisa, necrotérios, funerárias, entre outros. 

 

6.4.4.1 Histórico de Quantitativos de RSU 

A Figura seguinte mostra a evolução dos quantitativos de RSU coletados pelo 

serviço de limpeza urbana de Vitória entre os anos de 2009 e 2013. 

 
Fonte: SEMSE/PMV. Fevereiro de 2014. 

Figura 71: Quantitativos de RSU coletados pelo serviço de limpeza urbana de Vitória. 

Pela Figura 71, nota-se que há tendência de crescimento nos quantitativos de 

RSU ano a ano. A coleta aumentou de 113 mil toneladas em 2009 para quase 127 

mil toneladas em 2013, o que representa um crescimento médio próximo de 3% ao 

ano. A evolução das médias mensais de RSU é apresentada na Figura 72 a seguir. 
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Fonte: SEMSE/PMV. Fevereiro de 2014. 

Figura 72: Médias mensais de RSU coletados pelo serviço de limpeza urbana de Vitória. 

A média mensal de RSU coletada aumentou de 9.447 mil toneladas em 2009 

para 10.577 mil toneladas em 2013. Em termos de coleta diária, aumentou de 363 

toneladas em 2009 para 407 toneladas por dia em 2013.  

6.4.4.2 Quantitativos de Resíduos Inertes 

 A evolução dos quantitativos de Resíduos Inertes coletados pelo serviço de 

limpeza urbana de Vitória é apresentada na Figura 73. 

 
Fonte: SEMSE/PMV. Fevereiro de 2014. 

Figura 73: Quantitativos de Resíduos Inertes coletados pelo serviço de limpeza urbana de 

Vitória. 
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Para os Resíduos Inertes, entre 2009 e 2013, nota-se que não há tendência 

bem definida de aumento ou decréscimo, embora os quantitativos coletados tenham 

aumentado entre 2011 e 2013. Foram coletados mais de 86 mil toneladas em 2009 e 

74,5 mil toneladas em 2013. A Figura 74 apresenta as médias mensais da coleta de 

Resíduos Inertes, de 2009 a 2013. 

 
Fonte: SEMSE/PMV. Fevereiro de 2014. 

Figura 74: Médias mensais de Resíduos Inertes coletados pelo serviço de limpeza urbana 

de Vitória. 

Foram coletados em média 7.176 mil toneladas por mês de Resíduos Inertes 

em 2009 e 6.209 mil toneladas em 2013. A geração diária passou de 276 toneladas 

em 2009 para 239 em 2013.  

6.4.4.3 Quantitativos de Resíduos da Coleta Seletiva 

A Figura a seguir apresenta a evolução dos quantitativos dos resíduos de 

coleta seletiva de Vitória, entre 2009 e 2013. 
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Fonte: SEMSE/PMV. Fevereiro de 2014. 

Figura 75: Quantitativos dos resíduos de coleta seletiva de Vitória. 

As médias mensais dos quantitativos da coleta seletiva de Vitória passaram 

de 106 toneladas em 2009 para 184 toneladas em 2013.  

6.4.4.4 Quantitativos de RSS 

A Figura a seguir mostra as médias mensais de RSS coletadas pelo serviço 

de limpeza urbana desde 2009. 

 
Fonte: SEMSE/PMV. Fevereiro de 2014. 

Figura 76: Quantitativos de RSS coletados pelo serviço de limpeza urbana de Vitória. 
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De RSS privados gerados em Vitória, a média destinada na empresa Marca 

Ambiental entre 2010 e 2013 foi de 1 (uma) tonelada por mês. Em 2013, o total de 

RSS destinado foi 10,5 toneladas, com média de 880 quilogramas por mês. 

6.4.5 Resíduos Sólidos Urbanos 

Os RSU são compostos pelos resíduos sólidos domiciliares e comerciais e os 

chamados Resíduos Públicos, compostos por resíduos de varrição e limpeza de 

logradouros públicos, de Feiras Livres e outros.  

6.4.5.1 Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

De acordo com a Lei Federal Nº 12.305/2010, os Resíduos Sólidos 

Domiciliares – RSD são compostos pelos resíduos sólidos originários de atividades 

domésticas em residências urbanas. Os resíduos de estabelecimentos comerciais e 

de prestação de serviços, caracterizados como não perigosos, podem ser 

equiparados aos RSD de acordo com sua natureza, composição ou volume, 

compondo os chamados Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais – RSDC. 

Em Vitória, a coleta de RSDC, ou coleta pública domiciliar, é realizada 

diariamente (exceto domingos) inclusive nos feriados, por sistema porta a porta. Nos 

domingos, é realizada preferencialmente a coleta de resíduos sólidos gerados em 

praias e restaurantes. Em algumas regiões a coleta é noturna. Os horários e as rotas 

de coleta estão disponíveis para consulta pública no site da PMV, na página da 

SEMSE (www.vitoria.es.gov.br/cidade/coleta_domiciliar). O Anexo 01 deste 

documento apresenta as rotas da coleta pública domiciliar de Vitória.   

Para coleta de RSDC em áreas altas e de difícil acesso, os garis fazem a 

coleta manual, transportando os resíduos em contentores móveis para as partes 

mais baixas do bairro. São disponibilizadas caixas estacionárias para acúmulo de 

em locais onde o caminhão coletor tem acesso, num total de 82 caixas estacionárias 

espalhadas pelo município, segundo informações da empresa de limpeza urbana.  

Conforme disposto no Código de Limpeza Pública de Vitória (Lei Nº 

5.086/2000), os usuários dos serviços de limpeza urbana devem dispor 

obrigatoriamente os RSDC em sacos plásticos para a coleta pública domiciliar, 

respeitando o horário previsto pelo município, que é de no máximo uma (01) hora de 
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antecedência à coleta. Antes de acondicionar os resíduos, devem-se eliminar os 

líquidos e embrulhar adequadamente os materiais perfurantes e cortantes. Além 

disso, os sacos plásticos não devem ser dispostos nas ruas.  

A normatização de acondicionamento, armazenamento e apresentação para 

coleta de RSDC de grandes geradores, tais como condomínios residenciais, é regida 

pelo Decreto Municipal Nº 11.055/2001. Ele obriga os geradores cuja produção 

diária de RSDC seja superior a 100 litros a utilizar contentores resistentes, com 

tampas articuladas e rodas, dotadas de pontos para encaixe e içamento, que 

permitam o basculamento automático pelo caminhão coletor. Os contentores devem 

conter a identificação clara do proprietário e capacidade limitada a 1000 litros.  

O Decreto Municipal Nº 10.601/2000 dispõe sobre a padronização de cores e 

capacidades volumétricas dos contentores de resíduos sólidos (Quadro 90) para os 

geradores com produção acima de 100 litros diários: condomínios multifamiliares, 

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, incluindo 

resíduos dos serviços de saúde e perigosos. 

Quadro 90: Padronização de cores e capacidades volumétricas dos contentores de 
resíduos sólidos. 

TIPO DE RESÍDUO SÓLIDO  COR DO CONTENTOR  CAPACIDADE (L) 

Residencial  Laranja  240‐360  

Residencial  Verde  700‐1000 

Comercial e Industrial  Laranja  360 

Comercial e Industrial  Verde  700‐1000 

Hospitalar Perigoso  Branca  240‐360 

Hospitalar Perigoso  Verde (com identificação)  700‐1000 

Fonte: Decreto Municipal Nº 10.601/2000. 

Os contentores privados devem ser dispostos no máximo uma hora antes do 

horário previsto para a coleta, conforme estabelecido no Código de Posturas de 

Vitória (Lei Nº 6.080/2003). Os equipamentos devem ser recolhidos no máximo uma 

hora após a coleta, à exceção dos locais onde a coleta seja noturna. Nesse caso, o 

recolhimento deve ser realizado até as 7 (sete) horas da manhã do dia seguinte.  
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6.4.5.1.1 Caracterização Gravimétrica dos RSDC de Vitória 

Para maior eficiência da gestão de resíduos sólidos de qualquer natureza é 

recomendável que seja conhecida sua composição. O trabalho de caracterização de 

RSDC em Vitória mais recente foi realizado em 2002 por Morigaki (2003) para o 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal do 

Espírito Santo. Esse foi o trabalho utilizado neste diagnóstico para a caracterização 

gravimétrica de RSDC em Vitória. 

Morigaki (2003) realizou trabalho de caracterização gravimétrica dos RSDC 

entre maio e julho de 2002, realizando amostragens de resíduos sólidos de 

diferentes classes socioeconômicas do município. O Quadro 91 apresenta os 

resultados obtidos. 

Quadro 91: Caracterização Gravimétrica dos RSDC de Vitória. 

CLASSE 
SOCIOECONÔMICA 

FRAÇÕES (%) 

PAPEIS  PLÁSTICOS  METAIS  VIDROS 
MATÉRIA 
ORGÂNICA 

MADEIRA 
COURO 

BORRACHA 
TRAPOS  DIVERSOS 

A  28,62  18,52  2,37  3,53  41,00  0,92  1,50  3,54 

B  22,12  19,64  1,28  1,76  47,81  0,88  2,82  3,69 

C  19,95  15,11  1,72  1,26  47,91  1,87  5,52  6,66 

D  20,82  17,67  1,58  0,71  43,77  2,64  7,22  5,59 

Média  22,878  17,735  1,738  1,815  45,123  1,578  4,265  4,870 

Fonte: Adaptado de Morigaki (2003). 

O peso específico dos RSDC obtido por Morigaki (2003) foi de 200 Kg/m³. 

Observando a Tabela 73 nota-se que a matéria orgânica correspondeu à maior 

fração dos resíduos amostrados, com participação de 45,12%, seguido de papeis e 

plásticos, com 22,88% e 17,74% respectivamente. Dessa forma, considerando 

somente os materiais da coleta seletiva municipal (papeis, plásticos, metais e 

vidros), a porcentagem potencialmente reciclável dos RSDC de Vitória totalizou 

pouco mais de 44%, devendo-se levar em conta que parte do papel e plástico, 

devidos a sua utilização, não são recicláveis. 

Em nível nacional, a fração de matéria orgânica corresponde a 51,4% do total 

de RSU coletado no país, sendo que papeis e plásticos correspondem, em média, a 

13,1% e 13,5%, respectivamente (ABRELPE, 2012).  
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conforme os mapas apresentados a seguir, obtidos junto à SEMMAM em 2013. 

Conforme observado também em levantamentos de campo do PMSB, os pontos de 

disposição irregular de Vitória predominam em áreas de morros, encostas e pés de 

escadarias.  
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6.4.6 Coleta Seletiva 

A coleta seletiva consiste no recolhimento de materiais reaproveitáveis ou 

recicláveis previamente separados nas fontes geradoras de resíduos sólidos. É uma 

importante ferramenta do gerenciamento de resíduos sólidos, à medida que reduz o 

consumo de matéria-prima, recursos naturais não renováveis, energia e água, 

proporcionando benefícios ambientais. A implantação de um sistema de coleta 

seletiva possibilita a reinserção dos materiais recicláveis no ciclo produtivo, 

reduzindo a quantidade de resíduos sólidos destinados em aterro sanitário e 

diminuindo os custos com transbordo e destinação final. Além disso, contribui para a 

geração de emprego e renda aos atores envolvidos na cadeia produtiva de materiais 

recicláveis.  

Até a finalização do diagnóstico do PMSB, o sistema de coleta seletiva 

implantado em Vitória não abrangia ainda toda sua população, sendo que o total de 

resíduos sólidos recicláveis recolhidos pelo sistema representava menos de 2% do 

total de RSU coletado. Os resíduos sólidos considerados recicláveis no município 

compõem o lixo seco: papel, papelão, plástico, metais, latas em geral, garrafas pet, 

embalagens e vidros e outros.  

Existem duas formas principais de coleta dos resíduos sólidos recicláveis no 

município, que são a entrega voluntária pelos munícipes nos chamados Pontos de 

Entrega Voluntária – PEV, e a coleta pública em condomínios e edifícios comerciais 

cadastrados no sistema.  

Os PEV constituem-se em locais dotados de equipamentos de acúmulo 

(contentores) de resíduos sólidos recicláveis, instalados em logradouros públicos e 

instituições públicas e privados. Os contentores (Figura 88) podem ser 

semienterrados, contentores de superfície ou armações com bags. Os contentores 

semienterrados possuem capacidade até cinco mil litros e somam 19 unidades 

instaladas. Os contentores de superfície possuem capacidades variadas e totalizam 

34 unidades no município. As armações com bags possuem capacidade de mil litros 

e somam 351 unidades, de acordo com a SEMSE. 

 



Pl

F

defin

notu

cada

em b

cond

Sele

segr

deixa

      

ano Municip

Figura 88: C

A coleta

nidos, de s

urno. Para 

astramento

Fi

Os resíd

bags com 

domínio ge

etiva da S

regação co

am de faze

                

pal de Sanea

Fontes: (A

Contentore

S

a seletiva 

segunda a 

fazer parte

o na SEMS

Fonte: Visita

igura 89: C

duos da co

capacidad

erador. Es

SEMSE ide

orretamen

er parte da

                 

mento Básic

A) PMV (2011

s para cole

Superfície e 

em condo

sexta-feira

e da rota d

SE pelo Ca

a de campo. 

Coleta seleti

oleta seleti

e de cerca

ssa rastrea

entifique e

te do lixo 

a rota de co

                 

co de Vitória 

1a); (B) PMV

ta seletiva: 

(C) Conten

omínios (F

a. Em algu

de coleta s

anal Fala V

Novembro d

iva em cond

iva coletad

a de 50 qu

abilidade p

e notifique

 seco. Os

oleta.  

                

– PMV/SEM

V (2011b); (C

(A) Armaçã

ntor Semien

Figura 89) 

umas regiõ

seletiva, os

Vitória 156.

de 2013. 

domínio res

dos em con

ilogramas,

permite qu

e os cond

s reinciden

                

MOB

C) Molok do B

ão com bag

terrado. 

é realizad

ões a colet

s condomí

. 

sidencial em

ndomínios 

, que receb

ue a Coor

omínios q

ntes na se

 
Brasil S.A (20

g, (B) Conte

da por rot

ta é feita n

ínios deve

 

m Vitória. 

são acond

bem identi

rdenação 

que não r

egregação

491 

014). 

entor de 

teiros pré-

no período

m solicitar

dicionados

ficação do

da Coleta

realizam a

o incorreta

 

 

-

o 

r 

s 

o 

a 

a 

a 



                                                                                        

 
Plano Municipal de Saneamento Básico de Vitória – PMV/SEMOB 492 

Vitória possuía, até a data de finalização do diagnóstico do PMSB, um total de 

666 pontos de coleta seletiva implantados, entre PEV, instituições públicas e 

privadas e condomínios cadastrados, conforme distribuição apresentada no quadro 

94. Existe um mapa com a localização de PEV no site da PMV 

(www.vitoria.es.gov.br/cidade/coleta_seletiva), porém este se encontrava 

desatualizado.  

Quadro 92: Distribuição dos pontos de coleta seletiva por instituições no município de 
Vitória. 

INSTITUIÇÃO  PONTOS DE COLETA 

Escolas Municipais  56 

Condomínios  335 

Comércio  17 

Órgão Público Federal  19 

Órgão Público Municipal  49 

Órgão Público Estadual  30 

Empresas Privadas  28 

Escolas Estaduais e Particulares  22 

Igrejas  04 

Bancos  01 

Hotéis  14 

Rádios  01 

Construtoras  06 

Hospitais  09 

Farmácias  01 

Centros Comunitários  02 

Vias Públicas  48 

PEV de Praças  18 

Instituições Filantrópicas  06 

Total  666 

Fonte: Relatório da SEMSE/GRBD-CS. Junho de 2014. 

De acordo com o quadro 92, os condomínios são os locais de coleta seletiva 

mais numerosos, com 335 pontos implantados, seguidos de escolas municipais e 

órgãos públicos municipais, com 56 e 49 pontos, respectivamente.  Em Vitória, 

existe a obrigatoriedade de coleta seletiva em instituições de ensino municipais e 

escolas privadas de ensino médio e superior, cabendo às instituições providenciar a 
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instalação de recipientes de coleta em suas dependências, conforme instituído pela 

Lei Municipal Nº 6.669/2006. 

A distribuição de PEV no município não é homogênea. Existe uma maior 

concentração de contentores de grandes volumes de acúmulo (semienterrados e de 

superfície) em algumas regiões, principalmente nas Regionais V e VI, conforme 

mostra o quadro 93. Como será apresentado no item “Diagnóstico Participativo das 

Comunidades”, esse assunto é alvo de queixas dos munícipes nas regiões 

deficientes desses equipamentos.  

Quadro 93: Distribuição de contentores semienterrados e de superfície nas regiões de 
Vitória. 

REGIONAL 
ADMINISTRATIVA 

CONTENTORES 
SEMIENTERRADOS 

CONTENTORES DE 
SUPERFÍCIE 

I  0  3 

II  0  2 

III  0  8 

IV  0  2 

V  5  12 

VI  9  19 

VII  0  1 

VIII  0  6 

Total  14  53 

Fonte: SEMSE. Julho de 2014. 

Segundo a Coordenação de Coleta Seletiva da SEMSE, há dificuldades para 

manutenção de contentores semienterrados e de superfície devido à atuação de 

catadores de materiais recicláveis informais, os quais danificam os equipamentos em 

busca de materiais de interesse comercial. Devido às dificuldades na reposição de 

peças para os contentores semienterrados, estes estão sendo substituídos por 

contentores de superfície à medida que são danificados. 

6.4.6.1 Etapas do Gerenciamento dos Resíduos da Coleta Seletiva 

A coleta de resíduos recicláveis em Vitória é feita por caminhão tipo Munck 

nos contentores de grande volume e por caminhão baú nos condomínios e edifícios 

cadastrados. Após a coleta, os caminhões coletores se dirigem até a UTV para 

pesagem e registro. O material é então transportado até as duas associações de 

catadores de materiais recicláveis de Vitória, que realizam a triagem dos materiais 
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de interesse comercial. Caso as Associações não possam receber material devido 

às suas limitações de processamento, o excedente é disposto nos galpões de 

armazenamento da UTV, de onde podem ser posteriormente transportados para as 

associações de catadores ou serem leiloados pelo município, conforme a Lei 

Municipal Nº 8.350/2012.  

Os rejeitos da segregação pelos catadores, compostos por resíduos sólidos 

não recicláveis ou sem valor comercial, são armazenados nos galpões das 

associações em caixas estacionárias, as quais são coletadas pela empresa de 

limpeza urbana para pesagem e transbordo na UTV, para destinação final em aterro 

sanitário. A porcentagem de rejeitos entre os materiais coletados é significativa, 

podendo chegar a 30% do total. Nos galpões de armazenamento temporário de 

resíduos recicláveis da UTV também se realiza triagem de rejeitos, sendo estes 

pesados e destinados em aterro sanitário.  

A Coleta Seletiva em Vitória recolhe em média 184 toneladas por mês de 

resíduos segregados na fonte. Desse total, 115 toneladas em média são 

processadas pelas duas associações. O restante, em torno de 70 toneladas, é 

armazenado na UTV, ou seja, em torno de 38% de todo o material recolhido pela 

coleta seletiva municipal não é processado pelos catadores devido às limitações 

operacionais das associações.  

A Lei Municipal Nº 8.350/2012 obriga o município a comercializar o excedente 

à capacidade de processamento das associações de catadores, via procedimento 

licitatório. Os recursos assim levantados devem ser destinados ao Fundo Municipal 

de Meio Ambiente – FUNDAMBIENTAL e não podem ser utilizados para custeio das 

despesas correntes de responsabilidade do Município de Vitória, conforme a Lei 

Municipal Nº 7.876/2010 (Art. 9º) que instituiu o FUNDAMBIENTAL. A Lei Nº 8.350 

dispõe que os recursos levantados pela comercialização devem ser depositados em 

conta específica do FUNDAMBIENTAL e ser prioritariamente utilizados em:  

i. Educação ambiental; 

ii. Campanhas de comunicação referente à educação ambiental; 

iii. Planejamento da gestão de resíduos em conformidade com as diretrizes das 

Políticas Estadual e Nacional de Resíduos Sólidos; 
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iv. Capacitação profissional e projetos de revalorização de materiais de coleta 

seletiva; 

v. Fomento a cooperativas de cidadãos com objetivos de revalorização para 

reintrodução dos materiais e seus componentes no ciclo produtivo, por meio 

de: projetos executivos, terrenos, infraestrutura e equipamentos destinados 

ao aumento da capacidade de processamento para o reaproveitamento 

desses materiais; 

vi. Outros projetos para políticas públicas para a sustentabilidade. 

A seguir apresenta-se o Fluxograma Operacional da gestão dos resíduos 

sólidos recolhidos pela Coleta Seletiva de Vitória, desde a geração até a destinação 

final, incluindo a comercialização dos materiais recicláveis. 
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Lift Noturno
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CENTRO

TABUAZEIRO

JOANA D´ARC

GOIABEIRAS

SANTA LÚCIA

GRANDE VITÓRIA

BENTO FERREIRA

ITARARÉ

SÃO JOSÉ

GURIGICAFRADINHOS

INHANGUETÁ

BONFIM

ROMÃO

SANTA TEREZA

MARUÍPE

SANTA MARTHA

SÃO PEDRO

SANTO ANTÔNIO

MONTE BELO

SANTA CECÍLIA

BELA VISTA

REDENÇÃO

SÃO CRISTÓVÃO

CONQUISTA

DA PENHA

FORTE SÃO JOÃO

SANTA LUÍZA

CARATOÍRA

CONSOLAÇÃO
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AR
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AV  LEITÃO DA SILVA

ROD SERAFIM DERENZI
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Legenda:
Coleta SAT

SAT 1D
SAT 2D
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Localização:

Setores de Coleta do
Caminhão Satélite
SAT     Caminhão Satélite
1 e2     Setor
D         Diária Diurna
N         Diária Noturna



JOANA D´ARC

SÃO JOSÉ

NOVA PALESTINA

RESISTÊNCIA

SÃO PEDRO

CONQUISTA

REDENÇÃO

SANTO ANDRÉ

COMDUSA

SANTOS REIS

ILHA DAS CAIEIRAS

GRANDE VITÓRIA

GRANDE VITÓRIA

GOIABEIRAS

R OD SERAFIM
 DE

RENZI

AV
  B

RA
SIL

R U A DA C OR
AG

EM

RUA WI LSON TOLEDO

RUA SÃO SEBASTIÃO

RUA CENTRALAV  BEIRA M
AR

RUA SÃO TIAGO

RUA PEDESTRE

RUA APÓSTOLO SÃO PAULO
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A D
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RUA SÃO VICENTE
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MA

NG
UE

ZA
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RUA DA LUTA

RUA UNIÃO

RUA DAS FLORES

RUA BOM PASTOR

RUA JOSÉ COELHO

RUA DAS MANILHAS

RUA AMÉRICA DO SUL

RUA GUILHERME BASSINI

RUA MIRANDANTE

RUA TIRADENTES

RUA JOÃO DENTUSKI

RUA TIM MAIA

BC  ALTO BELO 2

RUA DA F AESA

RUA JONAEL SÓCRATES MEDEIROS FERREIRA

RUA P
EDRO BANDEIRA

ESC BANANAL

RUA CINCO IRMÃOS

RUA JOSÉ  ROMÃO DE MELO

ESC SANTA CLARA

RUA DO ACORDO

RUA JOANA FIRME NUNES

RUA JOSÉ PEREIRA

RUA JOSÉ CUEL

RUA MIGUEL ARCÂNJO MOREIRA

RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA

BC  DO SIRI

RUA SÃO LUIZ
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A V
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AV  QUATRO DE SETEMBRO

RUA SANTO ANTÔNIO

TV  NATAL

RUA ATTÍL IO SPERAN DIO

ESC DA A MARGURA

BC  DO GARI
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SETOR DE COLETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Legenda:
7.1.D

Codificação dos Setores
de Coleta Domiciliar
7      Região de Coleta
1      Setor
N     Diária Diurna

Localização:



MATA DA PRAIA

JARDIM DA PENHA

GOIABEIRAS

AEROPORTO

REPÚBLICA

BOA VISTA

ANDORINHAS
PONTAL DE CAMBURI

MORADA DE CAMBURI

SANTA LUÍZA

AV
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I
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RU
A C

AR
IJÓ

S
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RUA DOUTOR ANTÔNIO BASÍLIO

AV  ADALBERTO SIMÃO NADER
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AV  SATURNINO RANGEL MAURO

AV  PRESIDENTE COSTA E SILVA

RUA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

RUA SILVANA RO SA

AV  LUIZ MANOEL VELLOZO

AV  ROZENDO SERAPIÃO DE SOUZA FILHO

RU
A L
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O 
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NÇ

A F
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O

RUA MARIA VIEIRA DE SOUZA

RUA DOUTORA ZILDA ARNS

AV
  D
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L L
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RUA A
MARÍLIO

 LÜ
NZ

RUA EUGENÍLIO RAMOS

AV  ANTÔNIO BORGES

RUA LUIZ SERAFIM DERENZI

ALA APRÍGIO VIEIRA GOMES
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AV  CONSTRUTOR DAVID TEIXEIRA

AV  ANÍSIO FERNANDES COELHO

RUA JOSÉ NASCIF

RUA NICOLAU VON SCHÏLGEN

RUA FRANCISCO FUNDÃO

RU
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JO
SÉ
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E

RUA ANGELINDO CARARETO

RUA JO
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CIC CANAL DA PASSAGEM

RU
A C
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NO VELLO

RUA ALDERICO TRISTÃO

RUA FREDERICO PRETTI

RU
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 SC
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RU
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NO
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A

RUA JOÃO NUNES COELHO

PC  JACOB SUAID

RU
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RUA CÂNDIDO RAMOS

RUA JO
SÉ PINTO DA SILVA

RUA ARCHIMEDES VIVACQUA

BC  ROSAS

RUA SÍLV
IA TRISTÃO AGUIAR

PC  JACOB SUAID

AV  ANÍSIO FERNANDES COELHO

RUA EUGENÍLIO RAMOS

RUA LUIZ SERAFIM DERENZI
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Legenda:
 6.2.N

Localização:

Codificação dos Setores
de Coleta Domiciliar
6      Região de Coleta
2      Setor
N     Diária Noturna



AEROPORTO JARDIM CAMBURI

PARQUE INDUSTRIAL

RUA CARLOS MARTINS

AV  DANTE MICHELINI

RUA SILVINO GRECCO

RUA RUY PINTO BANDEIRA

RUA JÚLIA LACOURT PENNA

RUA JOSÉ CELSO CLÁUDIO

RUA ORLANDO CALIMAN

RUA ELZIRA VIVÁCQUA

RUA GELÚ VERVLOET DOS SANTOS

AV  MUNIR HILAL

AV  JOSÉ MARIA VIVÁCQUA SANTOS

RUA FORTUNATO ABREU GAGNO

RUA ALICE BUMACHAR NEFFA
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RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO
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RUA BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA
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RUA JOÃO DE OLIVEIRA SOARES

RUA ALVIM BOR GES  DA SILVA
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SETOR DE COLETA
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Legenda:
6.2.D

Codificação dos Setores
de Coleta Domiciliar
6      Região de Coleta
2      Setor
N     Diária Diurna

Localização:



JARDIM DA PENHA

SANTA LUÍZA

GOIABEIRAS

PONTAL DE CAMBURI

BARRO VERMELHO

ANDORINHAS

ITARARÉ

PRAIA DO CANTO

SANTA LÚCIA
PRAIA DO CANTO

MATA DA PRAIA

AV
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 M
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RU
A L
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RU
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IJÓ

S

AV  LEITÃO DA SILVA

AV  SATURNINO RANGEL MAURO

RU
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AV  ANÍSIO FERNANDES COELHO

RUA DA GRÉCIA

RU
A D
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IA 
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AV  LUIZ MANOEL VELLOZO

RU
A L
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O 
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A F
ILH
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RUA EUGENÍLIO RAMOS

RUA JOSÉ FARIAS

RU
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R 
MO
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 G
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ÇA
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ES

RUA REGINA H. VERVLOET

RUA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

RUA DOUTOR JOÃO CARLOS DE SOUZA

RUA VITALINO DOS SANTOS VALADARES

RUA VINÍCIUS DE MORAES

RUA VILA LOBOS

RUA JOÃO DA CRUZ

RUA COMISSÁRIO OCTÁVIO QUEIROZ

RUA EDMUNDO DE OLIVEIRA

RU
A J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Legenda:
6.1.N

Localização:

Codificação dos Setores
de Coleta Domiciliar
6      Região de Coleta
1      Setor
N     Diária Noturna



AEROPORTO

GOIABEIRAS

MARIA ORTIZ

MATA DA PRAIA

REPÚBLICA

JABOUR

BOA VISTA MORADA DE CAMBURI

SOLON BORGES

ANTÔNIO HONÓRIO
SEGURANÇA DO LAR AV  FE

RNANDO FE
RRAR

I

AV  ADALBERTO SIMÃO NADER

AV  J ERÔNI MO VE RV LO ET

RUA CIRO VIEIRA DA CUNHA

AV  DANTE MICHELINI

RU
A J

OS
É V

IVÁ
CQ

UA
AV  PRESIDENTE COSTA E SILVA

RU
A M

AN
OE

L V
IVÁ
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AV  CARLOS GOMES DE SÁ

AV  PRO FESSO R FER NAN DO DUART E RAB ELO

RU
A P
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RU A  JOSÉ ALVES

RUA M
ES

QUITA
 NET

O

RUA SILVANA ROSA

AV  ROZENDO SERAPIÃO DE SOUZA FILHO

AV  PEDRO DEPIANTE

RUA MARIA VIEIRA DE SOUZA

RUA DOUTORA ZILDA ARNS

RUA A
MARÍLIO

 LÜ
NZ

RUA SÃO PEDRO APÓSTOLO

RUA PROFESSOR MÁRIO BODART

RUA J
AC

INTO
 BR

ES
CIAN

I

RUA CECÍLIA DE SOUZA

RUA RAULINO ROCHA

RUA LUIZ SERAFIM DERENZI
RO

D B
R-1

01
 NO

RT
E

RUA H
OMER
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IMEN

TO

RUA MARIA CLAUDINO
RUA PROFESSOR GERALDO COSTA ALVES

RUA DOM EMANUEL

RUA ANGELINDO CARARETO

RUA PROFESSOR MAURO FONTOURA BORGES

RUA A
GUAPÉ

RUA SÃO VICENTE DE PAULO

RUA OURO PRETO

RU
A J

OAN
A R

OSALÉM MIOZI
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Legenda:
6.1.D

Codificação dos Setores
de Coleta Domiciliar
6      Região de Coleta
1      Setor
N     Diária Diurna

Localização:



SANTA LÚCIA

ENSEADA DO SUÁ

PRAIA DO CANTO

ITARARÉ

GURIGICA

BENTO FERREIRA

ILHA DO BOI

ILHA DO FRADE

SANTA LUÍZA

PRAIA DO SUÁ

BARRO VERMELHO

DA PENHA

SÃO BENEDITO

SANTA HELENA

JESUS DE NAZARETH

SANTA MARTHA

HORTO

CONSOLAÇÃO

JARDIM DA PENHA

BONFIM

PONTAL DE CAMBURI

SÃO CRISTÓVÃO

ANDORINHAS

MONTE BELO

AV  LEITÃO DA SILVA

AV  CEZAR HILAL

RU
A A

LE
IXO

 NE
TT

O

AV  MARUÍPE

AV  NOSSA SENHORA DA PENHA

AV
  R

IO BR
AN

CO

AV  VITÓRIA

RU
A C

ONST
AN

TE
 SO

DRÉ
RUA JOSÉ TEIXEIRA

AV  AMÉRICO BUAIZ

RU
A J

OAQ
UIM

 LÍR
IO

RUA EUGÊNIO NETTO

RUA MOACIR AVIDOS

A V  ROBERT KENNEDY

RUA MARINS ALVARINO

AV  JOUBERT DE BARROS

AV  NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

RUA ALUYSIO SIMÕES
RUA NEVES ARMOND

RUA JOÃO DA CRUZ

AV  JO
ÃO BAPTISTA PARRA

AV  MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

RUA AREF HILAL

RU
A V

IC
TO

R 
CI

VIT
A

AV
  D

ES
EM

BA
RG

AD
OR S

AN
TO

S N
EVES

RUA DOUTOR ARLINDO SODRÉ

RUA TENENTE SETUBAL

RUA FRANCISCO RUBIM
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CENTRO

TABUAZEIRO
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Item Descrição Unidade Quantidade Preço Unitário Valor Total

1 Plantio de árvores
1.1 Mudas pequenas < 4,0 m em área pavimentada und 100 269,02R$                26.902,00R$                            
1.2 Mudas pequenas < 4,0 m em área não pavimentada und 80 107,49R$                8.599,20R$                              
1.3 Mudas grandes   > 4,0 m und 6 777,64R$                4.665,84R$                              

2 Retirada de árvores
2.1 Árvores de pequeno porte < 4,0 m - em área pavimentada und 15 516,02R$                7.740,30R$                              
2.2 Árvores de pequeno porte < 4,0 m - Canteiros Centrais/Praças und 12 171,42R$                2.057,04R$                              
2.3 Árvores de pequeno porte < 4,0 m - Reflorestamentos/Parques und 50 68,57R$                  3.428,50R$                              
2.4 Árvores de medio porte > 4,0 < 8,0  m - em área pavimentada und 20 825,63R$                16.512,60R$                            
2.5 Árvores de medio porte > 4,0  < 8,0 m - Canteiros Centrais/Praças und 10 342,84R$                3.428,40R$                              
2.6 Árvores de medio porte > 4,0 < 8,0 m - Reflorestamentos/Parques und 40 85,71R$                  3.428,40R$                              
2.7 Árvores de grande porte > 8,0 m - em calçada und 12 1.028,53R$             12.342,36R$                            
2.8 Árvores de grande porte > 8,0 m - Canteiros Centrais/Praças und 4 685,69R$                2.742,76R$                              
2.9 Árvores de grande porte > 8,0 m - Reflorestamentos/Parques und 12 257,13R$                3.085,56R$                              

2.10 Árvores de grande porte - Domingo/Feriados und 4 1.263,28R$             5.053,12R$                              
2.11 Árvores Emergêncial Extra / Noturno und 4 1.436,25R$             5.745,00R$                              

3 Manutenção de Parques
3.1 Manutenção de Parques - 1 - Parques Fixos

3.1.1 Jardineiro homen/dia 2.217 120,13R$                266.328,21R$                          
3.1.2 Supervisor de Turma homen/dia 176 181,24R$                31.898,24R$                            
3.2 Manutenção de Parques - 2 - Equipes Móveis equipe x dia 50 2.031,91R$             101.595,50R$                          

4 Irrigação
4.1 Diurna

4.1.1 Irrigação - Período Diurno carropipa x dia util 371 649,38R$                240.919,98R$                          
4.1.2 Irrigação - Período Diurno - Hora extra com 100% hora extra 118 59,37R$                  7.005,66R$                              
4.1.3 Irrigação - Período Diurno - Equipe a disposição carropipa x dia 32 457,67R$                14.645,44R$                            
4.2

4.2.1 Irrigação  - Período  Noturno carropipa x dia util 371 691,61R$                256.587,31R$                          
4.2.2 Irrigação - Período Noturno - Hora extra com 100% hora extra 118 68,17R$                  8.044,06R$                              
4.2.3 Irrigação - Período Noturno - Equipe a disposição carropipa x dia 32 502,41R$                16.077,12R$                            

5 Produção de mudas equipe x dia 25 5.188,80R$             129.720,00R$                          

6 Tratamento fitossanitário equipe x dia 25 952,63R$                23.815,75R$                            

7 Paisagismo

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS
PLANILHA MÊS



7.1 Paisagismo A equipe x dia 75 2.671,04R$             200.328,00R$                          
7.2 Paisagismo B equipe x dia 151 2.197,31R$             331.793,81R$                          
7.3 Paisagismo "A" Domingo/ Feriado equipe x hora 30 390,53R$                11.715,90R$                            
7.4 Paisagismo "B" Domingo/ Feriado equipe x hora 30 318,12R$                9.543,60R$                              

8 Poda de árvores
8.1 Poda de Árvore 1 equipe x dia 100 2.015,79R$             201.579,00R$                          
8.2 Poda de Árvore 2 - Hora extra - Domingo/Feriado equipe x hora 32 321,55R$                10.289,60R$                            

9 Equipe de Veículos 
9.1 Basculante basculante x dia 100 594,89R$                59.489,00R$                            

10 Área Livre
10.1 Área livre - 1 - Considerando todo o Serviço und 210 438,23R$                92.028,30R$                            
10.2 Área livre - 2 - Consideranso a não execução calçamento und 45 160,81R$                7.236,45R$                              

11 Poda de Gramado
11.1 Poda de Gramado - roçadeira lateral m² 500.000 0,25R$                    125.000,00R$                          
11.2 Poda de Gramado - Micro trator m² 350.000 0,16R$                    56.000,00R$                            

12 Manejo Reflorestamento equipe x dia 25 1.567,17R$             39.179,25R$                            

13 Reparo de calçada equipe x dia 25 1.110,45R$             27.761,25R$                            

14 Equipe de Cesto Aéreo
14.1 Cesto Aéreo - 1 - altura - 13 metros carrocesto x dia 50 806,33R$                40.316,50R$                            
14.2 Cesto Aéreo - 2 - altura - 20metros carrocesto x dia 25 1.049,62R$             26.240,50R$                            

15 Equipe de Ajudantes de Pipa
15.1 Diurna

15.1.1 Equipe Diurna - Hora normal homem x dia 100 114,75R$                11.475,00R$                            
15.1.2 Equipe Diurna - Hora extra com 100 % hora extra 64 10,98R$                  702,72R$                                 
15.2 Noturno

15.2.1 Equipe Noturna - Hora normal homem x dia 100 129,90R$                12.990,00R$                            
15.2.2 Equipe Noturna - Hora extra com 100 % hora extra 64 12,56R$                  803,84R$                                 

2.466.841,07R$                       
74.005.232,10R$                     

VALOR TOTAL MENSAL
VALOR TOTAL GLOBAL  - 30 meses
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. 
MENSAL

PREÇO 
UNIT. R$

VALOR MENSAL 
R$ VALOR ANUAL       R$

VALOR CONTRATO  
48   MESES R$

1.
1.1. Coleta e transporte até o transbordo de resíduos sólidos urbanos e dos 

oriundos de feiras livres
tonelada 9.800,00 133,98 1.313.004,00 15.756.048,00 63.024.192,00

1.2. Coleta manual de resíduos sólidos urbanos hora 14.491,00 33,24 481.680,84 5.780.170,08 23.120.680,32

1.3. Manipulação manual de resíduos hora 1.907,00 30,82 58.773,74 705.284,88 2.821.139,52

2. Coleta de resíduos especiais
2.1. Remoção mecanizada de resíduos especiais com emprego de pá-

carregadeira
tonelada 3.685,00 3.685,00 13.579.225,00 162.950.700,00 651.802.800,00

2.2. Remoção mecanizada de resíduos especiais com emprego de mini pá-
carregadeira - bob cat

tonelada 670,00 670,00 448.900,00 5.386.800,00 21.547.200,00

2.3. Remoção manual de resíduos especiais
2.3.1. Remoção manual de resíduos especiais diurno tonelada 335,00 335,00 112.225,00 1.346.700,00 5.386.800,00

2.3.2. Remoção manual de resíduos especiais noturno tonelada 335,00 335,00 112.225,00 1.346.700,00 5.386.800,00

2.4. Remoção de caixas estacionárias com emprego de caminhão 
poliguindaste

2.4.1. Remoção de caixas estacionárias com emprego de caminhão 
poliguindaste diurno

tonelada 837,50 837,50 701.406,25 8.416.875,00 33.667.500,00

2.4.2. Remoção de caixas estacionárias com emprego de caminhão 
poliguindaste noturno

tonelada 837,50 837,50 701.406,25 8.416.875,00 33.667.500,00

3. Coleta e transporte seletiva de resíduos
3.1. Coleta seletiva com emprego de caminhão baú tonelada 392,00 392,00 153.664,00 1.843.968,00 7.375.872,00

3.2. Coleta seletiva com emprego de caminhão munck tonelada 118,00 118,00 13.924,00 167.088,00 668.352,00

3.3. Coleta seletiva com emprego de caminhão compactador com Lifter tonelada 274,00 274,00 75.076,00 900.912,00 3.603.648,00

3.4. Coleta de resíduos volumosos - "Papa-Móveis" m3 1.694,00 1.694,00 2.869.636,00 34.435.632,00 137.742.528,00

3.5. Coleta de coco tonelada 110,00 110,00 12.100,00 145.200,00 580.800,00

3.6. Coleta de pescado eqxdia 25,00 25,00 625,00 7.500,00 30.000,00

4. Disponibilização e manutenção de caixas estacionárias unid 90,00 101,07 9.096,30 109.155,60 436.622,40

5. Varrição de vias e limpeza de praias
5.1. Varrição manual de vias públicas km meio fio 12.563,00 82,24 1.033.181,12 12.398.173,44 49.592.693,76

5.2. Varrição mecanizada de vias públicas km meio fio 1.525,00 1.525,00 2.325.625,00 27.907.500,00 111.630.000,00

5.3. Limpeza mecanizada de praia km  1.525,00 1.525,00 2.325.625,00 27.907.500,00 111.630.000,00

6. Serviços complementares

6.1.
Capina, raspagem e pintura manual de sarjeta e guia (meio fio); 
limpeza de bueiros (boca de lobo) e valas; limpeza de encosta (gari 
alpinista)

eqxdia 176,00 6.447,38 1.134.738,88 13.616.866,56 54.467.466,24

6.2. Roçagem mecanizada m2 297.056,00 0,66 196.056,96 2.352.683,52 9.410.734,08

6.3. Lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras livres e mercados 
públicos 

6.3.1.
Lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras livres e mercados 
públicos diurno eqxdia 50,00 50,00 2.500,00 30.000,00 120.000,00

6.3.2.
Lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras livres e mercados 
públicos noturno eqxdia 50,00 50,00 2.500,00 30.000,00 120.000,00

6.4. Lavagem de Monumentos 
6.4.1. Lavagem de Monumentos diurno eqxdia 25,00 25,00 625,00 7.500,00 30.000,00

6.4.2 Lavagem de Monumentos noturno eqxdia 25,00 25,00 625,00 7.500,00 30.000,00

6.5. Pintura mecanizada, com tinta acrílica, de sarjeta e guia (meio fio) ml 10.000,00 10.000,00 100.000.000,00 1.200.000.000,00 4.800.000.000,00

7. Operação de transbordo de resíduos sóliods domiciliares tonelada 9.800,00 9.800,00 96.040.000,00 1.152.480.000,00 4.609.920.000,00

8.
8.1. Coleta de resíduos de serviços de saúde tonelada 130,00 130,00 16.900,00 202.800,00 811.200,00

8.2. Transporte de resíduos de serviços de saúde ao destino final tonelada x Km 3.380,00 2,75 9.295,00 111.540,00 446.160,00

9. Transporte de resíduos sólidos urbanos do tipo domiciliar tonelada x Km 254.800,00 254.800,00 64.923.040.000,00 779.076.480.000,00 3.116.305.920.000,00

10. Carga e transporte de resíduos sólidos especiais (inertes) tonelada x Km 174.200,00 174.200,00 30.345.640.000,00 364.147.680.000,00 1.456.590.720.000,00

95.492.410.639,34 1.145.908.927.672,08  4.583.635.710.688,32

Coleta e transporte  até o transborbo de resíduos sólidos domiciliares

Coleta e Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde

TOTAL
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ANÁLISE DE CURVA INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUENCIA (CHUVAS 

INTENSAS) PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

 

Consultoria: Prof. Antônio Sérgio Ferreira Mendonça 

 

1. CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA E PLUVIOMÉTRICA 

Os principais centros de pressão que atuam sobre a região litorânea do 

Espírito Santo, onde se localizam o município de Vitória são o anticiclone semifixo do 

Atlântico Sul e o anticiclone polar móvel. 

O anticiclone semifixo do Atlântico Sul é responsável pelas condições de bom 

tempo (insolação, altas temperaturas e ventos alísios do quadrante leste) que 

ocorrem na costa leste do Brasil. 

O anticiclone polar móvel é o centro de pressão responsável pelas intrusões 

das frentes frias, provenientes do extremo sul do continente (nebulosidade, baixas 

temperaturas e ventos do quadrante sul). Estas frentes frias, que na primavera e no 

verão raramente atingem o litoral capixaba, podem, durante o inverno, ultrapassar o 

estado do Espírito Santo e atingir o litoral nordeste brasileiro. 

As frentes polares muitas vezes não conseguem progredir até o estado do 

Espírito Santo, pois estacionam no sul do Brasil, se dirigindo para o mar. Algumas 

vezes o deslocamento da massa fria para o mar permite a invasão da massa quente, 

precedida por frente quente que se move para o sul, determinando o mau tempo 

persistente. A formação de frentes quentes, muito comum no verão, é responsável 

pelas maiores precipitações pluviométricas neste período. 

A estação meteorológica apresentando registros de longo período de tempo 

confiáveis operada em Vitória situa-se na Ilha de Santa Maria, em Vitória, latitude 

20o19’ e longitude 40o20’. Esta estação é operada pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia. O INCAPER opera posto meteorológico na Fazenda Fonte Limpa, no 



 

município da Serra, também na Região Metropolitana da Grande Vitória. Este posto, 

apresentando latitude 20o12’, longitude 40o18’, apresenta registros a partir de 1947. 

A Tabela 01 mostra normais climatológicas anuais para dois períodos de 30 

anos (1931/1960 e 1961/1990), para a Estação Meteorológica da Ilha de Santa 

Maria. 

Tabela 01: Normais Climatológicas Anuais. 

                           PERÍODO 

  1931- 1960 1961- 1990 1931-1990 

 Pressão Atmosférica Anual 
= 1012,1 mb  1011,8 mb  1011,9 mb 

 Temperatura Média Anual  
= 23,5 ºC 24,2 ºC 23,9 ºC 

 Temperatura Máxima

Anual    
=  27,6 ºC  28,5 ºC  28,5 ºC 

 Temperatura Mínima

Anual    
= 20,6 ºC 21,3 ºC  20,6 ºC 

 Temperatura Máxima

Absoluta     
= 36,8 ºC  39,0 ºC  39,0 ºC 

 Temperatura Mínima

Absoluta    
= 13,2 ºC   14,2 ºC  13,2 ºC 

 Precipitação Média Anual   
=  1280,5 mm   1275,7 mm 1278,1 mm  

 Precipitação Máxima 24

horas     
= 148 mm  196,9 mm   196,9 mm 

 Umidade Relativa   
= 79%   77%  78% 

 Insolação Anual  
= 2380 h   2380 h  2380 h 

 Nebulosidade    
= 6,0  5,0  5,5 

 



 

 Pluviometria 

A Tabela 02 e a Figura 01 mostram que a precipitação anual média de longo 

termo (período de 1931/1990) é 1278,1 mm, ocorrendo a maior média mensal no 

mês de dezembro (200,5 mm) e a menor média mensal no mês de agosto (50,4 

mm). 

Tabela 02: Precipitações Pluviométricas Mensais - Período 1931/1990 

 PRECIPITAÇÃO TOTAL (mm) 

Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual

1931/1960 115,2 80,5 134,0 118,1 83,9 61,6 55,4 45,7 78,3 123,9 178,2 205,7 1280,5

1961/1990 143,0 82,4 111,1 89,3 80,7 65,1 78,4 55,0 78,3 126,6 170,5 195,2 1275,7

1931/1990 129,1 81,4 122,6 103,4 82,3 63,4 66,9 50,4 78,3 125,3 174,4 200,5 1278,1
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Figura 01: Precipitações Pluviométricas Mensais - Período 1931/1990. 



 

A Figura 02 mostra mapa de isoietas de precipitações pluviométricas anuais 

para o estado do Espírito Santo. 
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Figura 02: Mapa das Isoietas do Estado do Espírito Santo.  

 

A Tabela 03 mostra os totais de precipitações pluviométricas mensais 

registradas na estação meteorológica localizada na Ilha Santa Maria da Vitória, em 

Vitória, operada pelo INMET, para o período 1977 a 2013. Cabe observar a 

existência de falhas em registros nos anos 1990 a 1992 e 2010. 



 

Tabela 03: Totais de precipitações pluviométricas mensais - Ilha de Santa Maria - 1977 a 2013. 

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1977 114 78,5 5,5 216,7 83,4 34,8 34,4 9,1 112,2 133,3 268,4 372,7 

1978 47,1 221 123,6 103,1 53 62,7 376,1 100,8 123,2 86,4 117,8 111,4 

1979 410,6 284,2 200,6 34,7 29 18,1 66,6 22,8 49,2 46,9 134,3 228,3 

1980 201,4 85,6 60,3 188,9 99 40,6 35,6 51,2 13,8 89 84 415,4 

1981 102,6 100 148,1 159,8 100,2 44,7 35,1 50 13,7 105,7 310,1 95,1 

1982 185,9 79,8 205,4 83,8 173,1 7,2 22,5 84 46,1 57,1 51,2 148,7 

1983 266,9 178,1 60,6 130,2 37,6 21,8 27,2 25,3 191,8 271,6 386,5 425,1 

1984 112,4 192,4 126,3 70,6 42,6 20,8 28,5 129,8 56,1 130,6 185,2 275,2 

1985 471,5 52,6 67 111,7 32,6 30,9 99,5 63,7 159 128,4 176,8 158,9 

1986 78,7 18,4 26,3 26,1 54,9 38,9 83,2 182,8 77,8 78,6 65,9 204,5 

1987 81,3 56,6 179 66,2 27,8 52 42,3 9,4 77,3 66,8 264,9 256,7 

1988 162,3 3,7 94,4 96 36,5 131,4 43,9 68,3 106,2 188,4 162,7 171 

1989 89,2 16 101,9 81,1 114,6 66 17 86,7 22,9 41,2 289,3 286,3 

1990 27,2 39,7 24,7 107,9 23,7 29,4 - - - - - - 

1991 - - - - - - - - - - - - 

1992 - - - - - 83,1 156,9 127,3 110,6 234 325,5 240,8 

1993 81,3 11,6 45,4 116,6 115,9 71,8 40,9 39,1 49,3 87,8 95,2 229,7 

1994 275,4 36,9 187,5 129,1 100,2 19 70,9 24,3 35,9 108,7 92,4 108,5 

1995 8,5 48,7 134,1 116,9 156,4 6,2 86,9 76 53,3 260,4 318,7 241,6 

1996 67 70,6 96,9 157,2 57,5 72 34,9 14,5 150,9 104,6 393,2 151,4 



 

1997 122,8 70,1 301,6 137,8 65,6 5,2 12,8 13,2 54 122,4 127,3 245 

1998 81,6 128,3 37,3 10,3 2,5 17,4 29,6 48,7 23,2 224,6 221,3 40,8 

1999 83,4 6,1 102,8 96,9 33,7 244,2 76,2 47,1 54,2 103,8 308,8 258 

2000 243,9 116,3 139,8 283 29 85 37,6 46 118 10,5 197,6 257,1 

2001 53,5 84,6 82,1 1,6 84,7 55,7 110,3 56,4 92 203,2 378,9 159,7 

2002 78 97,6 43,4 106,1 70,9 47,8 32,4 64,9 146,5 19,5 113,5 211,2 

2003 206,7 11,8 6,6 160,7 33,8 2,1 55,4 27,3 29,7 105,5 35,3 314,4 

2004 345,4 115,7 208,5 125,7 75,1 51,9 140,7 74,2 26,6 126,1 76,8 - 

2005 115,7 219,7 196,9 43,7 204 194 96,3 84,1 157,6 20,4 272 185,8 

2006 65 29,9 205,9 205,9 1,3 65,1 62,3 84,1 65,2 66,5 195,3 326,7 

2007 173,2 87,1 38,3 101,9 31,3 13,6 1,6 42,5 55,7 32,1 147,9 94,2 

2008 122,6 168,8 55,2 69,6 39,9 42,1 28,3 26,3 21,2 51,5 439,5 100,8 

2009 214,2 30,2 210,9 203,7 69,9 41,7 77 34,6 14,2 407,1 144,3 159,45 

2010 - 57,1 344,3 138,7 112,1 68,6 94,9 14,7 27,8 47,2 268 168,75 

2011 31,6 111,45 341,95 473,9 77,3 44,15 37,1 14,5 31,1 142 245,9 131,1 

2012 285,7 73,6 58,9 30,1 267,1 28,8 43 241 37,9 56 375,9 38 

2013 142,2 39,2 446,4 50,9 49,8 84,6 60,2 70 33,3 65,9 351,3 684,4 

 

 

 



 

A Tabela 04 mostra as máximas precipitações diárias registradas para cada mês na estação meteorológica localizada na 

Ilha Santa Maria da Vitória, em Vitória, operada pelo INMET, para o período 1977 a 2013. Cabe observar novamente a existência 

de falhas em registros nos anos 1990 a 1992 e 2010. 

Tabela 04: Máximas precipitações pluviométricas diárias para cada mês - Ilha de Santa Maria - 1977 a 2013.  

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1977 40 31,4 3,4 111,1 27,5 9,1 7,6 4,5 33,9 57,9 111,7 159,1 

1978 16 57,3 64,6 40,2 28,5 32,4 84,7 51,1 34,8 16,6 51,2 29,9 

1979 53,2 68,5 48,4 9,5 20 6,9 23,6 9,2 16,2 20,6 33,4 63,2 

1980 54,6 37,4 19,2 75,9 28,7 12,8 19,1 18,3 7,5 25,6 18,3 134,7 

1981 32,5 29,3 34,3 68,6 32,7 12 13,7 13,1 8,1 43,2 94,1 38,6 

1982 36,7 25,8 61,5 30,1 90 6,1 4,9 32,4 18,2 18,6 31,6 40,7 

1983 66,7 103,6 21 27,2 22,3 13,6 12,5 18,9 36,3 53,7 113,3 142,9 

1984 41,3 92 50,3 34,2 32,5 9,2 14,4 35,4 15,9 45,2 50,2 103,5 

1985 101,1 39,6 30,1 49,2 9,2 24,2 22,4 22,4 55,2 28,7 50,2 40,8 

1986 53,1 7,7 20,8 11,9 31,1 8,2 38,5 141,6 11,9 35,4 26,9 41,5 

1987 26 14,8 53,2 21,6 8,2 23 10,6 6 24 15,1 52,2 84,8 

1988 48,9 1,3 28,6 34,1 15,1 87,2 12,8 18,9 33,8 82,1 44,8 50,4 

1989 39,5 10,4 38,4 35,2 32,2 23,6 14,6 41,2 12,9 10 78,9 85,2 

1990 23,2 19,6 12,8 66,2 17,3 12,7 - - - - - - 

1991 - - - - - - - - - - - - 

1992 - - - - - 21,8 35,7 30,1 33,5 68,9 65,2 49,6 



 

1993 23,5 5,9 33,1 38,3 40,5 23,1 17,5 12,5 22,9 26,1 24,2 55,4

1994 92,1 15,3 37,7 42,9 57,8 15 48,5 12,4 11,4 69,6 49 45,2 

1995 6,9 18,1 84,6 58,2 62,3 4,8 32,6 25,5 21,4 73,5 67,4 36,3 

1996 27,9 46,2 39,7 46,1 21,9 22,3 10,6 5,9 77,8 29,4 95,7 42,7 

1997 38,3 15,4 70,8 87,4 26,3 5,2 3,9 7,6 27,6 57,4 46,9 68,1 

1998 22,9 58,3 17,8 6,5 1,4 5,1 20,2 19,1 17,6 85,9 35,4 11,3 

1999 53,2 6,1 43,2 32,9 12,8 120,7 20,7 16,9 30,6 48,4 94,4 79,2 

2000 83,4 41,6 33,6 64,2 11,9 31,2 18,8 13,2 32,2 5,4 45,4 130,4 

2001 9,3 33,4 23,1 0,8 19,7 15,8 76,3 12,3 17,7 57,1 120,3 63,8 

2002 25,2 41,8 22,3 36 16,1 20,2 8,3 17,1 32,4 10,8 36,6 79,4 

2003 62,8 7,8 3,4 59 7,4 2,1 26,9 10,7 5,3 49,9 9,9 69,6 

2004 182,2 47,9 58,1 39,6 60,4 22,6 40,8 16,9 13 79,4 28 - 

2005 40,2 93,8 53,7 27,2 74,9 61 34,3 60 64,4 11,3 73,7 90,2 

2006 18,3 18,8 39,4 39,4 0,6 19,8 30,3 41,1 18,7 21,7 61,2 93,5 

2007 59,6 20 17,6 25,1 23 4,4 0,8 8,9 8,8 14,4 64,8 33,3 

2008 32,5 20 18,4 65,2 22,3 28,8 14,8 21,5 6,2 32,8 105,6 20,5 

2009 56,1 20 63,3 56,7 25 27,6 25,2 18 6 125,9 110,4 57,2 

2010 - 20 95 74,4 54,9 28,8 14,3 10 10,7 23,4 63 70 

2011 18,5 20 87,3 137,2 69 20,3 18 7,3 15,9 20,4 97,9 83,2 

2012 107,8 20 26,2 11,9 114,8 22,6 30,8 42,4 28,8 14,2 90,4 21,6 

2013 79,8 20 183,4 21,4 24,6 30 34,5 25,9 12,2 16,2 149,6 126,9 

 



 

A Figura 03 mostra as máximas precipitações pluviométricas diárias registradas na 

Ilha de Santa Maria, Vitória, em cada ano, entre 1977 e 2013. 

 

Figura 03: Máximas precipitações pluviométricas diárias registradas - Ilha de Santa Maria - 

Vitória - 1977 e 2013. 

 

A Tabela 05 e as Figuras 04 e 05 mostram as precipitações pluviométricas 

médias mensais para o posto Fazenda Fonte Limpa, entre 1948 e 2011, excluindo-

se os períodos 1968 a 1971 e 1998 a 2000, por falhas em registros. 

 

 

 



 

Tabela 05: Precipitações pluviométricas médias mensais para o posto Fazenda Fonte Limpa - 1948 e 2011. 

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Mínima Média Máxima 

1948 30,3 67,5 129,5 52,4 239,5 80 127,3 49,9 53,1 92,2 125,6 492,4 30,30 128,31 492,40 

1949 295,6 84,7 46,4 43,1 11,5 48 14,4 27,2 39,7 317 138,3 536,2 11,50 133,51 536,20 

1950 91,2 141,2 107,1 258,3 302,1 168,3 59 50 68 48 68 79 48,00 120,02 302,10 

1951 11 53 94 79 57 104 23,3 7 1,1 4,7 2,9 16 1,10 37,75 104,00 

1952 16,7 3,7 6,4 6,1 7 2,8 7,2 7 9,5 2,6 15,4 14,7 2,60 8,26 16,70 

1953 9,3 10,8 69,7 4,7 4,2 4,6 5,2 9,9 49 46,8 162 124 4,20 41,68 162,00 

1954 13 0 52 49 38 39 15 22 51 31 31 41 0,00 31,83 52,00 

1955 23 30 26 51 34 22 34 39 17 31 44 33 17,00 32,00 51,00 

1956 11 20 26 25 26 47 37 60 43 42 96 75 11,00 42,33 96,00 

1957 88 113 124 112 148 73 82 6 68 61 224 262 6,00 113,42 262,00 

1958 85 29 118 94 83 41 91 25 150 114 150 102 25,00 90,17 150,00 



 

1959 10 0 125 108 67 24 27 34 122 177 165 178 0,00 86,42 178,00 

1960 251 113,8 336 8 31 33 108 74 111 170 210 25 8,00 122,57 336,00 

1961 261 48 86 81 103,6 288 167 7 0 36 23 68 0,00 97,38 288,00 

1962 178 102 77 8 71 63 109 3 62 174 87 250 3,00 98,67 250,00 

1963 31 62 28 31 9 61 50 79 5 38 144 114 5,00 54,33 144,00 

1964 291 144 151 97 24 63 50 68 54 148,2 113,8 206,6 24,00 117,55 291,00 

1965 149,6 117,2 127 54,2 124,8 42,2 84,8 28,8 55,2 108,7 224 3 3,00 93,29 224,00 

1966 143,1 5,3 16 132,4 111 17 173,2 43,8 118,2 61,8 151,8 138 5,30 92,63 173,20 

1967 136,4 72,6 220,4 105,2 265,2 40,8 42,2 78,6 39,8 63,6 160,4 272,4 39,80 124,80 272,40 

1972 74,8 98 34,4 160,7 88,7 85,6 102,5 109,7 103,2 77,3 110,2 107,6 34,40 96,06 160,70 

1973 83,9 85,3 238,8 104,4 0 33,3 37,1 0 97,1 166,7 109,9 129,5 0,00 90,50 238,80 

1974 224,8 91,6 113 53,7 59,9 19,3 17,3 0 57,4 188,2 112,8 163,2 0,00 91,77 224,80 

1975 190 102,2 236,4 62,6 114,2 169 73,2 37,4 165,8 242,6 74,6 106 37,40 131,17 242,60 



 

1976 16,4 33,6 138,6 12,6 101,8 4 129 44,7 139,6 138,8 185,6 229,2 4,00 97,83 229,20 

1977 209 56,8 8,8 138 65,3 18,1 54,8 2,4 99 111,8 363,7 255,7 2,40 115,28 363,70 

1978 62,2 220 108,8 39,6 38,2 57,2 302 71,9 64,6 97,9 101,5 85,2 38,20 104,09 302,00 

1979 496,1 269,6 177,2 21,8 51,6 17,4 114,6 0 40,4 42,2 109 191,2 0,00 127,59 496,10 

1980 243,4 110,6 151,8 244 86,6 44,2 44 35,6 0 119 136,4 331,8 0,00 128,95 331,80 

1981 106,6 94,6 166,5 83,8 163,4 96 91,8 91,6 0 100,6 318,2 159,4 0,00 122,71 318,20 

1982 326,5 79,6 259,4 135,8 102,2 19,8 29 66 76,6 37,6 8,8 189,6 8,80 110,91 326,50 

1983 385,3 144,2 46 82,9 45,6 6,2 36,6 30,2 248,8 304,3 423,6 377,4 6,20 177,59 423,60 

1984 137,8 128,4 125,8 85 50 37 8 212,8 57 100,2 193 253 8,00 115,67 253,00 

1985 250,4 0 41,2 108,8 45,2 45,6 76,4 58,8 178,3 168 294,8 142,6 0,00 117,51 294,80 

1986 61 15,4 8,7 38 24,6 40,8 102,9 121,4 72 55,4 120,7 166 8,70 68,91 166,00 

1987 124,2 46,7 239,2 110,2 88,4 57 56,7 31,6 113,3 30,7 240,4 201 30,70 111,62 240,40 

1988 165,3 17,5 195 258,5 86,9 106 56,6 142,2 133,6 299,3 99,2 31,4 17,50 132,63 299,30 



 

1990 8,4 27 4,2 0 64,4 110,8 182,6 167 72,9 218,3 86,9 108,6 0,00 87,59 218,30 

1991 420,1 168 209,8 38,4 230,4 254,5 324 336,6 227,5 195,4 234,6 146,5 38,40 232,15 420,10 

1992 216,9 230,9 119,4 104,8 69,2 90,7 285,4 264,8 229,6 218,6 294,8 146,3 69,20 189,28 294,80 

1993 29,4 18,6 28,8 132,2 217,5 107,6 68,3 145,7 78 43,4 77,4 209,8 18,60 96,39 217,50 

1994 205,6 42,2 126,8 120,4 78 23 45 33,2 39,5 99,2 88,3 54,4 23,00 79,63 205,60 

1995 60 67,4 114,8 146,4 56,7 12,6 179,6 74,4 102,1 146,3 269,6 162,2 12,60 116,01 269,60 

1997 78,8 146,9 341,8 138,4 33,9 9 0 1 45,1 105,8 206,7 314,8 0,00 118,52 341,80 

2001 88,7 52,1 48,8 3,6 77,8 50 95 50,4 109,4 269,8 495,2 172,3 3,60 126,09 495,20 

2002 113,2 248,8 77,1 90,8 78,2 74,3 60,3 106,4 194,7 19,2 97 227,6 19,20 115,63 248,80 

2003 269,5 11,2 39,7 92,8 14,1 0 87,4 9,3 27,6 103,9 39,7 260,2 0,00 79,62 269,50 

2004 198,5 146,7 245,7 177,8 38,9 64,6 87 77,5 5,8 118,3 112,5 315 5,80 132,36 315,00 

2005 104,4 373,7 250,5 51 126,3 159,1 88,3 17,2 228,4 24,5 280,7 162,7 17,20 155,57 373,70 

2006 46,2 14,8 378,6 42,3 0 42 76,5 62,6 83,3 135,9 252 416,1 0,00 129,19 416,10 



 

2007 142,7 196,9 23,3 94,7 18,1 23 1,2 38,7 44,3 44,7 127,1 78,6 1,20 69,44 196,90 

2008 188,5 312,7 132,2 24,1 41 82,8 27,6 11,4 41 131,7 383,7 158,2 11,40 127,91 383,70 

2009 325,8 39,3 192,3 202,8 67,7 46,4 137,6 41,7 25,6 336,4 52,6 151,1 25,60 134,94 336,40 

2010 0 28,9 173,6 182,4 54,6 70,1 247,8 26,9 12,6 114,6 183,5 207,8 0 108,6 247,8 

2011 69,1 45,3 314,4 323 42 43,5 26,3 42,3 34,9 184 390,4 306,2 26,3 151,8 390,4 

 

Figura 04: Precipitações pluviométricas médias mensais para o posto Fazenda Fonte Limpa - 1948 e 2011. 



 

 

Figura 05: Precipitações pluviométricas médias mensais para o posto Fazenda Fonte Limpa - 1948 e 2011. 

 

 



 

A precipitação média obtida para o Posto Meteorológico de Fazenda Fonte 

Limpa (1948/2011) foi 1.278,2 mm, muito próxima da calculada para a Estação da 

Ilha de Santa Maria, 1278,1 mm, para um período de 60 anos, entre 1931 e 1990. 

A Tabela 06 e a Figura 06 mostram as precipitações pluviométricas máximas 

de 24 horas mensais, para o período 1931-1990. 

Tabela 06: Precipitações Máximas de 24 horas - Período 1931/1990. 

 PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS DE 24 HORAS (mm) 

Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual

1931/1960 136,2 100.6 147,7 138,7 86,0 70,8 47,4 73,9 73,9 110,8 114,4 129,9 147,7 

1961/1990 101,1 103,6 112,0 111,1 135,5 196,9 84,7 141,6 63,3 115,2 113,3 152,4 196,9 

 1931/1990 136,2 103,6 147,7 138,7 135,5 196,9 84,7 141,6 73,9 115,2 114,4 152,4 196,9 
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Figura 06: Precipitações Máximas de 24 horas - Período 1931/1990. 

Pode ser observado na Tabela 06 e na Figura 06 que a máxima precipitação 

de 24 horas foi 196,9 mm, tendo ocorrido em um mês de junho. 



 

O ano hidrológico na região do município de Vitória começa no mês de 

outubro, ocorrendo o semestre período chuvoso úmido geralmente entre este mês 

outubro e março abril, enquanto que o semestre período mais seco ocorre entre abril 

maio e setembro. 

A Figura 07 mostra as máximas precipitações pluviométricas diárias 

registradas na Fazenda Fonte Limpa, Serra, em cada ano, entre 1948 e 2013. 

 

Figura 07: Máximas precipitações pluviométricas diárias registradas - Fazenda Fonte Limpa 

- Serra - 1948 a 2013. 

 

Equação Intensidade-duração-frequência para o município de Vitória 

A equação intensidade-duração-frequência para um determinado local é 

obtida partir de registros de pluviógrafos e relaciona máximas intensidades de chuva 

com durações de chuva e períodos de retorno ou recorrência. A representação geral 

de curvas i.d.f., é apresentada a seguir: 

 



 

Sarmento, em 1985, ajustou a curva i.d.f. a dados registrados no 5º Distrito de 

Meteorologia do Ministério da Agricultura, atual INMET, no bairro Ilha de Santa 

Maria, em Vitória.  

0,77

0,19

20) (t 

T . 973,47
I


  

I = Intensidade de precipitação, expressa em milímetros por hora (mm/h); 

T = Período de recorrência [anos]; 

 t = tempo de concentração [min]. 

Esta curva tem sido geralmente utilizada em projetos de drenagem no 

município de Vitória. 

A Tabela 07 apresenta valores de precipitações pluviométricas máximas, em 

anos, para períodos diários, para diferentes períodos de recorrência, calculados com 

a equação de chuvas intensas apresentadas. 

Tabela 07: Precipitações pluviométricas máximas diárias, para diferentes períodos de 

retorno, estimadas pela curva i.d.f. 

Período de 

recorrência (T) 
Precipitação máxima 

(mm) 

5 116 
10 132 
20 151 
25 158 
50 180 

100 205 
 

Para comparação, foram ajustadas as distribuições probabilísticas às 

máximas precipitações diárias para os diferentes anos relativas ao posto do INMET 

localizado na ilha de Santa Maria, Vitória, extraídas da Tabela 04.   

As Tabelas 08 a 12 mostram os valores das precipitações máximas diárias 

com diversos períodos de recorrência obtidos a partir dos ajustes realizados para 



 

diferentes distribuições probabilísticas e correspondentes erros padrão de 

estimativas. 

Tabela 08: Precipitações totais de 24 horas - Período de Retorno 5 anos. 

Distribuição 

Probabilística 
Precipitação (mm) Erro Padrão (mm) 

Gumbel 129 9 

Pearson III 126 8 

Log Pearson III 126 8 

Lognormal 2 126 8 

Lognormal 3 127 8 

 

Tabela 09: Precipitações totais de 24 horas - Período de Retorno 10 anos. 

Distribuição 

Probabilística 
Precipitação (mm) Erro Padrão (mm) 

Gumbel 149 12 

Pearson III 143 11 

Log Pearson III 143 10 

Lognormal 2 143 10 

Lognormal 3 143 10 



 

Tabela 10: Precipitações totais de 24 horas - Período de Retorno 20 anos. 

Distribuição 

Probabilística 
Precipitação (mm) Erro Padrão (mm) 

Gumbel 167 16 

Pearson III 159 15 

Log Pearson III 158 12 

Lognormal 2 157 12 

Lognormal 3 157 13 

 

Tabela 11: Precipitações totais de 24 horas - Período de Retorno 50 anos. 

Distribuição 

Probabilística 
Precipitação (mm) Erro Padrão (mm) 

Gumbel 192 20 

Pearson III 179 22 

Log Pearson III 177 16 

Lognormal 2 176 15 

Lognormal 3 175 19 

 

 

 



 

 Tabela 12: Precipitações totais de 24 horas - Período de Retorno 100 anos. 

Distribuição 

Probabilística 
Precipitação (mm) Erro Padrão (mm) 

Gumbel 210 23 

Pearson III 195 28 

Log Pearson III 191 19 

Lognormal 2 190 17 

Lognormal 3 187 25 

 

A distribuição Lognormal 2 foi a distribuição que apresentou menores  erros 

padrão. Para esta distribuição, as precipitações estimadas para os diferentes 

períodos de retorno são apresentadas na Tabela 13. 

Tabela 13: Precipitações pluviométricas máximas diárias, para diferentes períodos de 

retorno, obtidas por ajuste da distribuição Lognormal 2. 

Período de 

recorrência (T) 
Precipitação máxima 

(mm) 

5 116 
10 132 
20 151 
25 158 
50 180 

100 205 

 

A Tabela 14 mostra, para fins comparativos, valores de precipitações 

máximas diárias, para o posto da Ilha de Santa Maria, para diferentes períodos de 

recorrência, estimadas pela curva i.d.f. ajustada por Sarmento em 1985 e pelo ajuste 



 

de distribuições probabilísticas ajustadas aos valores registrados na mesma estação 

para o período 1977 a 2013. 

Tabela 14: Precipitações máximas diárias com diferentes períodos de recorrência, para a 

estação da Ilha de Santa Maria. 

T 
(anos) 

Precipitação 
(mm) 

Curva i.d.f 

Precipitação 
(mm) 

Ajuste 
1977 a 2013 

5 116 126 
10 132 143 
20 151 157 
50 176 180 

100 190 205 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 14, considerando os diferentes 

períodos de registros considerados nas estimativas realizadas com o uso das duas 

metodologias e os erros envolvidos nos ajustes de distribuições probabilísticas, os 

valores estimados se apresentaram muito próximos. 

 

Análise de precipitações pluviométricas ocorridas no período de inundações 

no estado do Espírito Santo em dezembro de 2013 

As enchentes ocorridas em dezembro de 2013 no Espírito Santo, causaram 

graves consequências no estado do Espírito Santo e na Grande Vitória, tendo 

repercussão nas mídias nacional e internacional.  

Os altos volumes de precipitações pluviométricas ocorridos no Estado e na 

Região Metropolitana da Grande Vitória mereceram diversos comunicados do 

Climatempo, incluindo os datados de 19 e 21 de dezembro de 2013, transcritos a 

seguir.  

Em comunicado datado do dia 19 de dezembro foi afirmado: 

"Impressionantes volumes de chuva sobre MG e ES”  

 



 

A atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) sobre o norte de 

Minas Gerais e sobre o Espírito Santo vem provocando chuva forte e muito 

volumosa. Desde o dia 11 de dezembro, tem chovido mais 100 mm por dia em 

várias áreas destas regiões.  

A Figura 08 mostra alguns volumes de chuva registrados em 19 dias de 

dezembro pelo Instituto Nacional de Meteorologia, na medição automática, e a 

comparação com a média de chuva normal para dezembro. Em Linhares (ES) 

choveu aproximadamente 470 mm, sendo que a média é de 190 mm. Em Vitória, 

capital do Espírito Santo, choveu quase 440 mm, para uma média de 195 mm. A 

cidade recebeu mais do que o dobro da média normal de chuva para dezembro. 

 

Figura 08: Precipitações pluviométricas em 19 dias de dezembro de 2013. 

Em comunicado de 21 de dezembro foi afirmado:  

"A capital Vitória está tendo um dos dezembros mais chuvosos de sua 

história climática”.  

Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, do dia 1 até 10 horas do 

dia 20 de dezembro choveu aproximadamente 450 mm, 131% acima da média 

normal para o mês que é de 195 mm. 



 

E nos próximos dias, inclusive durante o Natal, o tempo deve permanecer 

instável em todas as áreas capixabas. Com a terra já encharcada, qualquer chuva, 

mesmo fraca, já pode significar perigo por causa de queda de barreiras. “A presença 

de um sistema de Baixa Pressão no oceano favorece a formação da instabilidade 

sobre o Estado". 

Em 24 de dezembro, o INCAPER emitiu o seguinte comunicado:  

"A chuva atingiu diversos municípios capixabas. O Espírito Santo 

enfrenta a maior chuva desde que começaram as medições meteorológicas no 

estado, há 90 anos”.  

As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural (INCAPER). Um canal de umidade associado à presença de Zonas 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantêm o tempo encoberto em todo o 

estado. 

A chuva deve continuar ao longo desta terça-feira (24), em função das 

condições de instabilidade. Podem ocorrer volumes significativos nas regiões Sul, 

Serrana, Grande Vitória, Noroeste e em municípios do Nordeste situados ao sul do 

vale do rio Doce.  

Já foram registrados acumulados de chuva com volume superior a 700 

milímetros desde o início do mês de dezembro em alguns municípios do estado. "o 

solo já está muito encharcado, e a continuidade da chuva só agrava os impactos", 

disse Hugo Ramos, meteorologista do INCAPER. Ao todo, 14 capixabas morreram, 

e mais de 46 mil tiveram que deixar suas casas.  

Os estragos causados pela chuva já são considerados maiores do que a 

tragédia registrada na enchente de 1979, que afetou municípios de Minas Gerais e 

Espírito Santo localizados no vale do rio Doce. Quase 48 mil pessoas tiveram que 

deixar suas casas. Foram registradas 74 mortes, e 4.424 residências atingidas nos 

dois estados.  

A Secretaria Nacional de Defesa Civil continua enviando alertas de risco de 

inundação e deslizamento de terra na região Serrana e alagamentos em Linhares e 

Colatina devido ao nível do rio doce estar acima da taxa de inundação.  



 

Diversas atividades agrícolas foram afetadas, como cafezais, pastagens, 

hortaliças e frutas. No interior, mais de 200 pontes foram danificadas ou arrancadas 

pela força das águas. Houve deslizamento de barreiras de terra e rompimento de 

dezenas de barragens. Estradas rurais estão intransitáveis, e comprometem o 

escoamento da produção de alimentos. Mais de 100 mil litros de leite foram 

perdidos. O fornecimento de ração para a avicultura também foi afetado, 

principalmente no município de Santa Maria de Jetibá. 

Com um total de 47 municípios afetados, vários deles com dificuldade de 

acesso, órgãos do governo do Espírito Santo, prefeituras municipais, defesas civis, 

corpo de bombeiros, exército, força nacional e milhares de voluntários trabalham nas 

áreas afetadas para socorrer vítimas, retirar pessoas das áreas de risco, transportar 

e distribuir donativos.  

Acompanhe a seguir o acumulado de chuva (em milímetros) em alguns 

municípios capixabas, registrado entre os dias 01 e 23 de dezembro de 2013: 

Linhares (Povoação): 756,8 mm 

Linhares (Pontal do Ipiranga): 740,0 mm 

Fundão: 689,8 mm 

Rio Bananal: 648,4 mm 

Águia Branca: 672,4 mm 

Vitória: 669,0 mm 

Linhares: 633,3 mm 

Laranja da Terra: 631,5 mm 

Pancas: 625,2 mm 

Sooretama: 606,7 mm 

Aracruz (Jacupemba): 604,1 mm 

Ibitirama: 601,2 mm 



 

A Tabela 15 apresenta, como referência, para comparação com valores das 

precipitações registradas no final de novembro e em dezembro de 2013, valores de 

precipitações pluviométricas máximas registradas ao longo de décadas em posto 

localizado nas proximidades das áreas de estudo, em Fazenda Fonte Limpa, na 

Grande Vitória.  

Tabela 15: Meses com maiores precipitações pluviométricas em Fazenda Fonte Limpa 

(Grande Vitória) e respectivos valores - Registros entre 1949 e 2012. 

Mês 
Precipitação acumulada 

(mm) 

Dezembro de 1949 536,2 

Novembro de 1971 521,0 

Janeiro de 1979 496,1 

Novembro de 2001 495,2 

Novembro de 1999 477,5 

Novembro de 1998 468,1 

Novembro de 1983 423,6 

Novembro de 1991 420,1 

Dezembro de 2006 416,1 

Novembro de 2011 390,4 

 



 

Para a estação Vitória, o INMET registrou nos dias 26 e 27 de novembro 

chuvas acumuladas de 24 horas com aproximadamente 150 e 60 mm, 

respectivamente. Somando-se estas precipitações com o total de 669 mm, ocorridas 

entre 1 e 23 de dezembro, resulta um total de aproximadamente 880 mm para um 

período de 30 dias. Este valor é mais de 4 (quatro) vezes a média histórica para o 

mês de dezembro, segundo o Climatempo.  

Cabe ressaltar que registros da ANA/HIDROWEB mostram que o máximo 

valor de precipitação mensal para o período março de 1947 a julho de 2013 (mais de 

65 anos), para o posto Fazenda Fonte Limpa, no município da Serra, correspondeu 

a 536,2 mm, em dezembro de 1949. 

Este valor é significativamente inferior ao total registrado em Vitória, com 

registros recentes disponíveis, no período 01 a 23 de dezembro de 2013, 669 mm.  

Desta forma, o período de retorno da precipitação ocorrida entre 01 e 23 de 

dezembro na região pode ser estimado em mais de 65 anos. 

Cabe observar que no período entre o início do mês e o dia 21 de dezembro 

foram registradas grandes precipitações pluviométricas na região Metropolitana da 

Grande Vitória, conforme os comunicados do Climatempo datados de 19 e 21 de 

dezembro, e que estas resultaram em grandes inundações em todos os municípios 

da Grande Vitória.  

Cabe ressaltar a precipitação pluviométrica acumulada superior a 650 mm, 

correspondente ao período de 26 de novembro a 21 de dezembro, segundo registros 

do posto meteorológico do INMET em Vitória.  

Segundo dados do HIDROWEB/Agência Nacional de Águas, no posto 

pluviométrico localizado na Fazenda Fonte Limpa a maior precipitação mensal 

registrada entre março de 1947 e julho de 2013 correspondeu a 536,2 mm, em 

dezembro de 1949. A máxima precipitação mensal registrada neste posto nas 

enchentes de 1979, que teve graves consequências no estado do Espírito Santo, 

incluindo o rompimento do dique do Santa Maria da Vitória,  foi 496,1 mm, tendo 

ocorrido no mês de janeiro. 



 

Desta forma, as inundações registradas em dezembro de 2013 foram 

resultantes de totais de precipitações apresentando pequeno risco de ocorrência e 

grande período de recorrência.  

Em 26 de dezembro de 2013 o INMET apresentou um balanço das chuvas no 

Espírito Santo (até às 7 horas). Foi afirmado que as chuvas já tinham superado, em 

muito, o normalmente esperado para a época do ano (cerca de 250 mm). Para 

Vitória o valor acumulado correspondeu a 764 mm. Somando-se a esta precipitação 

os 210 mm ocorridos no final de novembro, resulta em 974 mm, em um período de 

30 dias, quase o dobro do máximo valor mensal registrado entre março de 1947 e 

julho de 2013.  

Ressalte-se que as enchentes ocorridas nos cursos d'água do estado do 

Espírito Santo em dezembro de 2013 causaram grandes inundações em mais da 

metade dos municípios capixabas, incluindo os situados na Grande Vitória, tendo 

sido amplamente destacadas pela mídia nacional e internacional. 

Informações a respeito das precipitações pluviométricas e inundações 

ocorridas em dezembro de 2013 na região são indicativas da excepcionalidade da 

enchente mais recente.  

Segundo o INCAPER, órgão responsável pelo acompanhamento de 

condições meteorológicas no Estado de Espírito Santo, as precipitações 

pluviométricas ocorridas no estado em dezembro de 2013 foram as maiores 

registradas desde o início de medições, há mais de 90 (noventa) anos. Registros do 

INMET indicam precipitação superior a 880 mm em Vitória, em um período de 30 

dias que abrangeu a enchente de 2013. 

O resultado da análise das informações meteorológicas disponíveis, 

apresentadas anteriormente no presente documento, indica que a enchente ocorrida 

no rio Santa Maria da Vitória em dezembro de 2013 foi excepcional, apresentando 

muito baixo risco de ocorrência.  

  

 



 

2. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Não estão disponíveis registros de precipitações pluviométricas para 

intervalos de tempo inferiores a 24 horas correspondentes a estações 

meteorológicas localizadas em Vitória, nem  no estado de Espírito Santo que 

permitam ajustes diretos de curvas intensidade-duração-frequência como aqueles 

realizados por Sarmento em 1985.  

Este foi o motivo da comparação entre valores obtidos pelo ajuste da curva 

i.d.f. realizado em 1985 com aquele feito a partir de registros de 1977 a 2013 ter sido 

feito apenas para a duração de 1 (um) dia.  

Pelo fato dos valores obtidos pelas duas metodologias se apresentarem 

próximos para o período de 1 (um) dia e não ser possível, por falta de informações, 

realizar ajustes de curvas i.d.f. diretamente a registros para menores intervalos de 

tempo, como realizados em 1985, recomenda-se a continuidade da utilização da 

equação de chuvas intensas obtidas por Sarmento em projetos de drenagem urbana 

no município de Vitória. 

Quanto à ocorrência de grandes inundações em dezembro de 2013 no estado 

do Espírito Santo, estas se deveram mais ao fato de terem ocorrido altas 

precipitações diárias por muitos dias seguidos do que pela ocorrência de chuvas 

intensas de curta duração.  

A máxima precipitação diária ocorrida no período de enchente de dezembro 

de 2013 na Ilha de Santa Maria, em Vitória, segundo registros do INMET, foi 183,4 

mm, enquanto no posto Fazenda Fonte Limpa, na Serra, segundo registros do 

INCAPER, foi 135,5 mm. 

No posto Fazenda Fonte Limpa foi registrada precipitação pluviométrica diária 

248,8 mm, em 2002, tendo sido registrada em 1959, precipitação de 178,0 mm. 

Segundo os registros relativos à Ilha de Santa Maria em 1977 ocorreu precipitação 

diária 159,1 mm. 

Desta forma, apesar das precipitações totais registradas na Ilha de Santa 

Maria em novembro e dezembro de 2013, 292,4 mm e 564,9 mm terem sido muito 

altos, se comparados com as correspondentes aos anos anteriores, as precipitações 



 

máximas diárias ocorridas nestes dois meses não se afastaram muito 

significativamente das observadas, também, em anos interiores. Isto indica que os 

problemas de inundação ocorridos em dezembro de 2013 estão mais relacionados 

com a longa duração do período chuvoso do que com as intensidades de chuvas 

para períodos de curta duração considerados em projetos de drenagem. 

Conclui-se que, apesar da equação da curva de chuvas intensas utilizada 

geralmente em projetos de drenagem no município de Vitória ter sido ajustada há 

quase 30 anos, esta continue a ser utilizada até que estejam disponíveis registros de 

longo prazo de chuvas de curto período, minutos, para que seja realizado novo 

ajuste.  
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO E DE PREVISÕES DO NÍVEL DO MAR  

Consultor: Prof. Antônio Sérgio Ferreira Mendonça 

 

1. INTRODUÇÃO 

Considerando o fato de níveis do mar influenciarem o funcionamento de 

sistemas de drenagem de regiões litorâneas como a localizada no município de 

Vitória, a seguir, é feita análise da sua variação ao longo dos séculos e de projeções 

futuras feitas por especialistas. Esta análise visa permitir balizamento da 

consideração de variações passadas e de estimativas de níveis futuros em projetos 

de drenagem de bacias do município de Vitória.  

 

2. VARIAÇÃO DO NÍVEL DO MAR AO LONGO DOS SÉCULOS 

Conhecimento da variação de níveis d'água do mar é de grande importância 

para o projeto e a operação de sistemas de drenagem de bacias litorâneas como as 

presentes no município de Vitória.  

Além disto, o nível do mar, juntamente com os processos de erosão e/ou 

fornecimento de sedimentos ao litoral, controla a evolução dos litorais, ou seja, a 

situação de avanço ou de recuo da linha de costa. 

O conceito de nível do mar é relativo. Movimentos dos continentes interferem 

com as variações eustáticas. As variações eustáticas têm caráter global, enquanto 

que os movimentos no continente variam no espaço. As amplitudes das variações 

eustáticas podem ser ampliadas ou reduzidas pelos movimentos do continente.  

Medições do nível do mar eram feitas em relação a um ponto considerado 

fixo. A partir do momento em que foi possível fazer observações a partir do espaço, 

via satélite, foram identificadas deformações na superfície do geóide (Figura 01).  



 
Figura 01: Processo de determinação do nível do mar a partir da altimetria espacial. 

 
O geóide pode ser definido como a superfície equipotencial que seria 

assumida pela superfície do mar na ausência de marés, variações de densidade da 

água, correntes e efeitos atmosféricos. Existe um afastamento do geóide 

relativamente à superfície ideal do elipsóide que pode atingir cerca de 100m para 

cima ou para baixo, existindo deformações na superfície do geóide de até 180m 

(Figura 02).  



 
Figura 02: Deformações da superfície do geóide.  

As subidas e descidas da superfície do geóide dependem de fenômenos de 

convecção verificados ao nível do manto terrestre (Encyclopaedia Universalis, 1998, 

p. 263). Este fato dificulta muito a construção de curvas da variação absoluta do 

nível do mar, válidas para toda a Terra. Embora o eustatismo geoidal possa ser um 

fenômeno lento, os seus efeitos são relevantes em prazos relativamente longos 

como, por exemplo, na escala dos 2,5 milhões de anos de duração do Quaternário… 

(J. Riser, 1999). 

A emergência da teoria da tectônica de placas permitiu reelaborar a hipótese 

do tectono-eustatismo. Os continentes passam por fases alternadas de agregação e 

de rifting.   

A agregação de continentes diminui a área de plataforma continental 

envolvente e acaba por aumentar, deste modo, por aumento da profundidade média, 

a capacidade das bacias oceânicas, resultando em uma descida do nível do mar. 

Pelo contrário, a existência de processos de rifting com intumescência térmica 

e elevação dos fundos oceânicos na área das dorsais acaba por produzir uma 

diminuição da capacidade das bacias oceânicas e transgressões generalizadas (A. 

Hallam, 1992). Estes processos são muito lentos. A taxa de variação do nível do mar 

por causas tectono-eustáticas corresponde a aproximadamente 1 cm a cada 1000 



anos. As variações eustáticas devidas a estes fenômenos podem atingir valores 

entre 100 e 300m. 

As variações glácio-eustáticas são muito mais rápidas (da ordem de 1cm por 

ano) e atingem valores da mesma ordem de grandeza. 

A fusão total dos glaciares da Antártida e Groelândia provocaria uma subida 

do nível do mar da ordem dos 65-80m (A. Hallam, 1992). Juntando a esses valores 

os 120-140 m de variação do nível do mar deste o máximo do Würm até à 

actualidade (J. M. A. Dias et. al., 1997), obtém-se um valor entre 185 e 220m. Não 

são os glaciares de montanha que podem provocar grandes variações eustáticas, 

mas as grandes acumulações de gelo do tipo inlandsis. Esses inlandsis demoram 

muito tempo a formar-se, o que faz com que apenas durante períodos limitados do 

Fanerozóico essa causalidade possa ser afirmada (Figura 03). 

 

Figura 03: Grandes fases na evolução do nível do mar durante o Fanerozóico e a sua 

relação com o efeito de estufa (G. de Greenhouse) e com as fases de glaciação (I de Ice). 



Na Figura 03 pode ser observado que existem processos de acumulação de 

gelo no interior dos continentes, conduzindo à existência de níveis eustáticos baixos 

(assinalados com I), nos seguintes períodos: 

1. Final do Precâmbrico; 

2. Transição do Ordovícico para o Silúrico; 

3. Carbónico e Pérmico; 

4. Quaternário. 

Durante o resto do tempo um estado em que o efeito de estufa predominaria 

(assinalado com G na figura), os níveis do mar seriam geralmente altos. 

A Figura 04 mostra duas Curvas eustáticas para o Fanerozóico. 

 

Figura 04: Curvas eustáticas para o Fanerozóico. 

 



Como é evidente, pela comparação das duas curvas apresentadas na Figura 

04, existem ainda muitas dúvidas a este respeito do assunto, apesar de alguma 

concordância de conjunto. É importante ressaltar que os fenômenos são muito 

complexos.  

É possível ligar a fase de descida eustática do final do Paleozóico-início do 

Mesozóico com a formação da Pangea. A contínua subida do nível do mar durante o 

Mesozóico pode ser explicada, pelo contrário, pela abertura e expansão dos 

oceanos que ocorreu durante o Mesozóico. 

As colisões continentais da tectônica alpina podem explicar a tendência geral 

para a descida do nível do mar que ocorreu durante o Cenozóico (Figura 05). 

 
Figura 05: Variação climática no final do Cenozóico (extraído de Andersen e Borns, 1994).  

Durante o Neogenico ocorreu uma tendência geral para um progressivo 

arrefecimento. Essa tendência acentuou-se durante o Quaternário, com fortes 

variações climáticas (glaciações e períodos interglaciares, Figura 06) que se 

traduziram em importantes variações do nível do mar.  



 
Figura 06: Variação climática e do nível do mar durante o Quaternário (fig. extraída do site 

http://www.soest.hawaii.edu/coasts/csrg1.html). 

Devido à retenção de gelo no interior dos continentes, durante a última 

glaciação, o nível do mar desceu entre 120-140 m relativamente ao nível atual, o 

que se traduziu numa modificação significativa nas linhas de costa, principalmente 

em locais onde a plataforma litoral é extensa e com pouco declive na parte próxima 

dos continentes.  

Como exemplo, a Figura 07 apresenta estimativa da variação do nível do mar 

nos últimos 20.000 anos, na costa de Portugal. Pode ser observada inversão da 

tendência para uma subida rápida do nível do mar que se verifica de 11.000 a 

10.000 anos atrás. Durante esse período, que corresponde a uma importante fase 

de arrefecimento (Dryas recente) ocorreu uma descida do nível do mar que atinge 

perto de 20m. A subida é retomada por volta de 10.000 anos e prolonga-se até cerca 

de 5.000 anos atrás, quando o mar atingiu, aproximadamente, o nível atual. 



 

Figura 07: Estimativa de variação do nível médio do mar na margem continental portuguesa 

desde o último máximo glaciário. 

As áreas mais subsidentes em nível global, onde a subida do nível do mar 

ultrapassou os 2mm/ano correspondem a regiões tectonicamente deprimidas (Figura 

08) constituindo muitas vezes deltas de grandes rios. 

 



 

Figura 08: Localização dos litorais subsidentes em nível global. 

A acumulação de sedimentos que ocorre nestas áreas produz fenômenos de 

subsidência por isostasia que tendem a perpetuar a acumulação deltaica, que pode, 

assim, atingir vários milhares de metros. Porém, se a sedimentação deixar de 

compensar a subsidência (que pode acontecer devido à construção de barragens, 

que retem sedimentos em rios), a subida do nível do mar pode provocar invasões 

marinhas importantes. É o caso, por exemplo, do delta do Nilo depois da construção 

da barragem de Assuan (R. Paskoff, 2001). 

A Figura 09 apresenta curvas de variação relativa do nível do mar em 

diversas estações maregráficas. Com exceção de Estocolmo, onde ocorre o 

processo de recuperação isostática acima referido, todas as outras apresentam em 

maior ou menor grau, uma tendência para a subida.  



 

Figura 09: Variações recentes do nível médio relativo do mar em 6 estações 

Maregráficas. 

Esse fenômeno também é visível no mapa da Figura 10. O mapa foi obtido 

por altimetria espacial (Figura 1) e pretende mostrar a taxa de variação do nível do 

mar em mm/ano. A maior parte das áreas está representada com cores quentes, 

mostrando um predomínio de regiões onde se verifica subida do nível do mar.  



 
Figura 10: Taxa de variação do nível do mar no período de Janeiro de 1993 a Dezembro de 

2000. 

Período de arrefecimento pode traduzir-se em variações importantes do nível 

do mar. O período anterior a 1825 corresponde à pequena idade do gelo que 

produziu alguma descida do nível do mar. O período posterior a 1825 apresenta uma 

subida do nível do mar de cerca de 12 cm em cerca de 150 anos. 

A Figura 11 representa, na coluna B, tendências de variação do nível relativo 

do mar a partir do registro de marégrafos com séries com mais de 70 anos. A esses 

valores deve-se acrescentar o valor da subsidência ligada à isostasia pós-glaciar, 

para obtenção dos valores da subida eustática.  



 

 
Figura 11: Tendências no comportamento do nível relativo do mar em diferentes locais do 

mundo, com base em séries maregráficas com mais de 70 anos.  

 



3. PROJEÇÕES DE VARIAÇÕES FUTURAS DO NÍVEL DO MAR 

Nos últimos tempos tem-se instalado, primeiro na comunidade científica e 

depois na opinião pública, um certo alarmismo relativamente às previsões de subida 

do nível do mar. Esse alarmismo foi iniciado muito provavelmente pelas previsões 

contidas no relatório do IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) de 1991 

(Figura 12).  

 
Figura 12: Projeções do IPCC: relatório de 1991 (extraído de E. Bird, 1993). 

 

Relatório do IPCC datado de 2001, embora acabe por ter configuração 

semelhante ao de 1991, apresenta maior complexidade, indicando que muitas mais 

variáveis foram consideradas. As estimativas médias, para a maior parte dos 

cenários apresentam estimativa subida do nível do mar, entre 2000 e 2100, de cerca 

de 35 cm. Este valor é idêntico à estimativa mais baixa apresentada em 1991.  

O documento, também publicado pelo IPCC, “Summary for police makers” 

(http://www.ipcc.ch/pub/spm22-01.pdf) afirma: 

“É provável que o aquecimento global do século 20 tenha contribuído 

significantemente para o aumento do nível do mar observado, através de expansão 

térmica da água do mar e derretimento de gelo. Incertezas presentes em 

monitoramentos e modelos são consistentes com a falta de aceleração significante 

no aumento do nível do mar durante o século”.  



As primeiras projecções sobre a variação do nível do mar por especialistas, 

em 1983, admitiam valores máximos de 3,5 metros de subida no final do século XXI. 

A Figura 13 mostra algumas previsões de subida do nível do mar feitas por 

especialistas, entre 1983 e 2000. H representa os maiores valores previstos, M os 

valores mais prováveis e B os menores valores previstos. Em 2001, a previsão 

máxima feita pelo IPCC foi de cerca de 75 cm. Quanto à previsão mínima admite-se 

que ela possa ser de apenas 10 cm. Este valor é próximo do previsto pela curva de 

Mörner, de 1973.  

 
Figura 13: Previsão de taxas de variação do nível do mar, respectivos intervalos e variação 

temporal. 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSÃO 

Existe grande complexidade nos fenômenos relacionados com alterações no 

nível do mar no planeta e na região litorânea do município de Vitória.  

Previsões de níveis do mar futuros apresentados na literatura resultaram em 

valores muito diferentes.  

Previsões do Painel de Mudanças Climáticas da ONU feitas em 1991, que 

gerou grande alarmismo têm sido revisadas ao longo do tempo, além de 

apresentarem valores muito diferentes para cenários pessimista e otimista. 

Não existe unaminidade entre especialistas a respeito das variações futuras 

do nível do mar.  

Mapa apresentanto taxas de variação do nível do mar, em termos globais, no 

período de janeiro de 1993 a dezembro de 2000 indicam que, apesar de uma 

predominância de regiões de subida do nível do mar no planeta, teria havido pouca 

variação, ou pequena diminuição na costa da região Sudeste brasileira, onde se 

situa o município de Vitória. 

Conclui-se que o Plano de Saneamento para o município de Vitória, 

considerando previsões médias não considere variações significativas de nível do 

mar para o horizonte de 20 anos. 
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O saneamento básico apresenta-se como aspecto fundamental da 

infraestrutura das cidades em razão de suas implicações diretas e indiretas 

sobre a saúde pública e a qualidade ambiental. A evolução deste segmento, 

principalmente por intermédio da integração das ações dos órgãos municipais e 

da agregação dos instrumentos legislativos rumo à uma compilação coerente e 

sistêmica, tem potencial para proporcionar um diferencial de qualidade, com 

reflexos sócio-ambientais1 e econômicos, repercutindo para o desenvolvimento 

do Município e em melhorias para os usuários dos serviços. 

É possível constatar a tendência dos projetos de saneamento migrarem de 

uma concepção sanitária clássica, de higienização de espaços, recaindo em 

uma abordagem ambiental, que visa não só a promover a saúde do homem, 

                                            
1 HELLER, Leonardo. Acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
no Brasil: considerações históricas, conjunturais e prospectivas. Centre for Brazilian Studies. 
University of Oxford, 2006. Disponível em: <http://www.brazil.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/ 
0005/9347/Leo20Heller2073.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2009. 



mas, também, a conservação do meio físico e biótipo2. A complexidade dessa 

mudança de paradigma apenas reforça a necessidade de capacitação 

gerencial e técnica3 na aplicação eficiente dos recursos disponíveis, juntamente 

com a compreensão da multidisciplinaridade das decisões tomadas na esfera 

do saneamento básico, as quais afetam, simultaneamente, a saúde pública, o 

planejamento urbano, o meio ambiente e a realidade social. 

O presente parecer tem por objetivo analisar a legislação do Município de 

Vitória/ES, que foi anteriormente levantada, para facilitar a identificação dos 

pontos fortes e fracos da legislação municipal e, consequentemente, ensejar a 

elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico mais propício a 

gerar os bons resultados esperados de uma iniciativa como essa. 

Em 2007 foi sancionada a Lei n. 11.445 que trouxe novas diretrizes nacionais e 

definiu o planejamento dos serviços como instrumento fundamental para se 

alcançar o acesso universal aos serviços de saneamento básico. A partir da 

Lei, todos os municípios devem formular as suas políticas públicas visando à 

universalização, sendo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) o 

instrumento de definição de estratégias e diretrizes. Na forma do art. 3º da Lei 

11.445/07 são componentes do saneamento básico o abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, os quais devem ser objeto do 

PMSB. 

O Decreto 7.217/2010, que regulamentou a Lei n. 11.445/2007, prorrogou o 

prazo de entrega dos PMSB de 2010 para dezembro de 2013 ao estabelecer, 

no art. 26, §2º, que a partir do exercício financeiro de 2014 a existência do 

plano seria condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a 

recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgãos ou entidade 

                                            
2 ANDREAZZI, Marco Antonio Ratzsch; BARCELLOS, Christovam; HACON, Sandra. Velhos 
indicadores para novos problemas: a relação entre saneamento e saúde. Rev Panam Salud 
Publica,  Washington, v. 22, n. 3, p. 211-217, Set.  2007. Disponível em: <http://www.scielosp. 
org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102049892007000800008&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em:  05  set.  2015.  
3 SOUZA, Cezarina Maria Nobre; FREITAS, Carlos Machado de; MORAES, Luiz Roberto 
Santos. Discursos sobre a relação saneamento-saúde-ambiente na legislação: uma análise de 
conceitos e diretrizes. Eng. Sanit. Ambient.,  Rio de Janeiro ,  v. 12, n. 4, p. 371-379, Dec.  
2007 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141341522007 
000400003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 05  set.  2015. 



da administração pública federal. Este prazo foi novamente prorrogado para o 

exercício financeiro de 2016, conforme se infere do Decreto Federal n. 

8.211/2014, passando valer a data final de entrega dos planos para 31 de 

dezembro de 2015. O Decreto vinculou ainda o acesso a recursos da União à 

existência de organismos de controle social até dezembro de 2014.  

A Lei 11.445/2007 prevê os requisitos que devem ser atendidos pelos Planos 

Municipais de Saneamento Básico para que estes estejam em conformidade 

com a legislação federal. Assim sendo, o plano deve: 1) constar todos os 

componentes do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma 

adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, previstos no III, art. 

2º; 2) possuir como conteúdo mínimo o diagnóstico, objetivos, metas, ações de 

emergência e continência, na forma do art. 19, I a V; 3) conter a viabilidade 

econômico-financeira do Plano, art. 11, II; 4) contemplar a participação social 

na elaboração, segundo a intelecção do art. 19, §5º e 5) ter regulação  e 

fiscalização de seu cumprimento, art. 20, parágrafo único.    

A seguir apresenta-se a legislação municipal de Vitória, envolvendo a temática 

do saneamento básico. 

5.9.1 Legislação Vigente 

Apresenta-se uma coletânea de Leis da legislação brasileira nas esferas 

federal, estadual e municipal, referente aos assuntos do saneamento básico, 

em suas quatro vertentes. Inicialmente, aborda-se a legislação geral pertinente 

ao saneamento básico como um todo. Posteriormente, apresenta-se a 

legislação concernente a cada um dos quatro temas do saneamento básico. A 

legislação referente aos temas “Abastecimento de Água”, “Esgotamento 

Sanitário” e “Drenagem Pluvial” foi agrupada. O tema “Manejo de Resíduos 

Sólidos e Limpeza Urbana” é tratado em separado. 

 



5.9.1.1 Legislação Geral 

Neste tópico, são apresentadas leis, decretos, portarias e resoluções de 

características gerais para o saneamento básico nas esferas federal, estadual 

e municipal. 

 

5.9.1.1.3 Legislação Municipal 

 

 LOMV/1990 – Lei Orgânica do Município de Vitória  

Esta lei, de 05 de abril de 1990, com as atualizações posteriores, organiza e 

rege o município de Vitória. Dentre outras disposições, reitera a competência 

do Município em promover a sua gestão do saneamento básico, conferindo-lhe, 

com colaboração do Estado e da União, competência para realizar a coleta e 

disposição adequadas dos esgotos e do lixo, a drenagem urbana de águas 

pluviais e o controle dos fatores transmissíveis de doenças e atividades 

relevantes para a promoção da qualidade de vida (Art. 190). Em seu Art. 191, a 

LOMV/1990 prevê que todos os esgotos, bem como os efluentes líquidos de 

origem industrial, deverão ser previamente tratados, antes de serem 

despejados nos cursos d’água, lagoas ou mares, de maneira a assegurar a sua 

não nocividade. 

A Lei Orgânica do Município de Vitória prevê no art. 19 a competência comum 

do Município, da União e do Estado para promover programas de construção 

de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico. O dispositivo constitui reprodução ipsis litteris do art. 23, IX da 

Constituição Federal, que também é fundamento de validade da Lei Orgânica 

Municipal, na forma do art. 29 da CRFB/88.  

O art. 12 estabelece que o Código Municipal Sanitário deverá ser 

regulamentado em lei, no prazo de 120 dias a partir da promulgação da Lei 

Orgânica, cabendo ao município realizar sua atualização periódica, de acordo 

com o art. 183 da LOMV. Ao tratar da política urbana, no art. 155, a legislação 

dispõe que as funções sociais da cidade são compreendidas como o direito de 



todos ao acesso ao saneamento básico. Ademais, a LOMV dedica no título VII, 

“da ordem social”, o art. 180 e seguintes para tratar da questão do saneamento 

básico, mas de forma genérica e interligada com o direito a saúde. 

Ao longo do texto legal é possível encontrar menções diretamente relacionadas 

ao saneamento básico e seus quatro pilares, como no art. 190, caput que 

destaca a competência do Município em colaboração com o Estado e a União, 

“a coleta e a disposição adequada os esgotos e do lixo, a drenagem urbana de 

águas pluviais e o controle dos fatores transmissíveis de doenças e atividades 

relevantes para a promoção da qualidade de vida”. 

Em sequência, o parágrafo único do art. 190 ainda prevê: “a impossibilidade do 

meio ambiente e dos cidadãos serem prejudicados pelo lançamento 

inadequado de efluentes líquidos e resíduos sólidos ou pela criação de 

obstáculos ao livre escoamento das águas pluviais”, sendo que o art. 191 

estabelece a necessidade de tratamento dos esgotos e efluentes líquidos de 

origem industrial antes de serem despejados. Já no art. 175 fixa-se que cabe 

ao “poder executivo implementar política setorial visando a coleta seletiva, o 

transporte, o processamento e a disposição final adequada de resíduos 

urbanos”. 

Por se tratar da LOMV as abordagens são gerais, e isso se aplica 

marcadamente à temática do saneamento básico, que não é tratado de forma 

autônoma, sendo que as especificações foram direcionadas para legislações 

futuras, responsáveis por fornecer diretrizes e regulamentações. 

 

 Lei Nº 4.438/1997  

Publicada em 06 de junho de 1997, esta lei institui o Código Municipal de Meio 

Ambiente – CMMA de Vitória. O Código regula a ação do Poder Público 

Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na 

preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio 

ambiente. Dentre as diretrizes do CMMA, destacam-se os artigos a seguir 

apresentados. 



Art. 79 – É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar 
ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que 
cause comprovada poluição ou degradação ambiental, ou acima 
dos padrões estabelecidos pela legislação. 

Art. 80 – Sujeitam-se ao disposto neste Código todas as 
atividades, empreendimentos, processos, operações, dispositivos 
móveis ou imóveis, meios de transporte que, direta ou 
indiretamente, causem ou possam causar poluição ou degradação 
do meio ambiente. 

Art. 96 – A ligação de esgoto sem tratamento adequado a rede de 
drenagem pluvial equivale à transgressão do inciso I, do Art. 95, 
deste Código.  

O Inciso citado refere-se à proteção da saúde, bem-estar e 
qualidade de vida da população. 

Art. 97 - Toda edificação fica obrigada a ligar o esgoto doméstico, 
no sistema público de esgotamento sanitário, quando da sua 
existência. 

Art. 98 - As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos de 
quaisquer efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva e 
potencialmente poluidoras instaladas no município de Vitória, em 
águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, 
diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, 
incluindo redes de coleta e emissários. Alterada pela Lei n° 
5.444/1997. 

A Lei 4438/97 objetiva abarcar um rol extenso de matérias envolvendo 
questões ambientais, tarefa esperada desta legislação que instituiu o Código 
Municipal de Meio Ambiente. Portanto, muitos dispositivos carecem de 
especificações, sendo que muitas destas complementações são realizadas 
pelos decretos e leis promulgados em sequência. Quanto aos dispositivos 
deste Código especificamente, cabe realizar as seguintes observações: 

(i) A legislação prevê, a partir do art. 6º, a estrutura do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente (SIMMA), que é o conjunto de órgãos e 
entidades públicas e privadas integrados, que atuarão de forma 
harmônica, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente para a preservação, conservação, defesa, melhoria, 
recuperação, controle do meio ambiente e uso adequado dos 
recursos ambientais do município. O sistema é composto pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), órgão de 
coordenação, controle e execução da política ambiental; o Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), órgão superior 
deliberativo da composição do SIMMA, sendo também colegiado 
autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo; 
organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental 
entre seus objetivos; e, por fim, outras secretarias e autarquias afins 
do Município, definidas em ato do Poder Executivo.  



Nesse ponto, cabe realizar um paralelo com o SISNAMA - Sistema Nacional do 
Meio Ambiente no Brasil -, cuja composição é prevista na Lei 6938/81. Trata-se 
de um modelo descentralizado de gestão ambiental, criando uma rede 
articulada de organizações nos diferentes âmbitos da federação, com o fim de 
distribuir as responsabilidades entre Municípios, Estados e a União. No 
SISNAMA, os órgãos federais têm a função de coordenar e emitir normas 
gerais para a aplicação da legislação ambiental em todo o país, sendo 
responsáveis, dentre outras atividades, pela troca de informações, a formação 
de consciência ambiental, a fiscalização e o licenciamento ambiental de 
atividades cujos impactos afetem dois ou mais Estados. Aos órgãos estaduais 
cabem as mesmas atribuições, sendo que no âmbito do estado, cabe: a criação 
de leis e normas complementares (podendo ser mais restritivas) que as 
existentes em nível federal, estímulo ao crescimento da consciência ambiental, 
fiscalização e licenciamento de obras que possam causar impacto em dois ou 
mais municípios. O modelo se repete no que diz respeito aos órgãos 
municipais. 

Este ponto é relevante não apenas pelo paralelo em si, que pode possibilitar o 
uso de soluções também no âmbito municipal, mas principalmente porque 
demonstra explicitamente o formato adotado explicitamente pelo Município de 
Vitória, significando que qualquer medida adotada pelo Plano Municipal de 
Saneamento deve levá-lo em consideração, sobretudo em termos de gestão. 

(ii) A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) – órgão 
executivo -  tem suas atribuições de execução, controle e 
coordenação definidas no art. 10º. 

 
(iii) Os objetivos estabelecidos pela legislação, assim como as previsões 

específicas de estrutura e composição dos órgãos, apontam para a 
necessária integração interna, no contexto do SIMMA, e também 
externa, com outros entes para além dos do SIMMA, para que as 
diretrizes da política municipal de meio ambiente possam ser 
efetivadas. Ademais, no art. 3º do Código Municipal de Meio 
Ambiente, é estabelecida, dentre os objetivos da política municipal de 
meio ambiente, a articulação e integração das ações e atividades 
ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do 
Município, com aqueles dos órgãos federais e estaduais.   

A própria composição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
(COMDEMA), órgão colegiado, presidido pelo Prefeito Municipal e, na sua 
ausência, pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, que tem suas 
atribuições consultivas, deliberativas e normativas definidas no art. 12 da Lei 
4438/97, evidencia a relevância da aproximação entre as Secretarias 
Municipais, sociedade civil, órgãos e demais entes federativos, tanto que 
reúne, na forma do art. 14, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretário Municipal de 
Educação, Secretário Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Serviços, 
Procurador Geral do Município, um representante da Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara Municipal, um representante de órgão estadual de meio 
ambiente, um representante do órgão federal de meio ambiente, um 
representante da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), um 



representante do órgão florestal estadual, um representante do Instituto Jones 
dos Santos Neves (IJSN), um representante da Companhia Espiritosantense 
de Saneamento (CESAN), quatro representantes das organizações populares e 
comunitárias sediadas no município, três representantes de organizações de 
profissionais de áreas afins; três representantes de entidades ambientalistas 
sediadas no município, um representante da Federação das Indústrias do 
Espírito Santos, um representante da comunidade técnico-científica, indicado 
pelos demais membros do Conselho.   

(iv) O art. 17 estabelece de forma ampla e indefinida que o COMDEMA 
manterá intercâmbio com os demais órgãos congêneres municipais, 
estaduais e federais, reforçando a previsão do art. 3º da Lei, mas 
sem especificar por quais medidas e instrumentos tal intersecção 
poderia ser viabilizada. Os instrumentos que podem ser utilizados 
para a integração encontram-se no art. 16, que estabelece a 
atribuição do presidente do COMDEMA, que, de ofício ou por 
indicação dos membros das Câmaras Especializadas, poderá 
convidar dirigentes de órgãos públicos, pessoas físicas ou jurídicas, 
para esclarecimentos sobre a matéria em exame. Ademais, o art. 18 
destaca que o COMDEMA, a partir de informação ou notificação de 
medida ou ação causadora de impacto ambiental, diligenciará para 
que o órgão competente providencie sua apuração e determine as 
providências cabíveis. Outros instrumentos e medidas possíveis não 
são especificados da Lei 4438/97. 

(v)       Os instrumentos da política municipal de meio ambiente são 
definidos no art. 4º, mas necessitam de melhores especificações, o 
que é encontrado nas legislações editadas posteriormente. Os 
instrumentos são: zoneamento ambiental, criação de espaços 
territoriais especialmente protegidos, estabelecimento de parâmetros 
e padrões de qualidade ambiental, avaliação de impacto ambiental, 
auditoria ambiental, licenciamento ambiental, monitoramento 
ambiental, sistema municipal de informações e cadastros ambientais, 
Fundo Municipal do Meio Ambiente, Plano Diretor de Arborização e 
Áreas Verdes, educação ambiental e mecanismos de benefícios e 
incentivos, para preservação e conservação dos recursos 
ambientais, naturais ou não e fiscalização ambiental.   

(vi)       O art. 79 da Parte Especial relaciona-se diretamente com a questão 
do saneamento, na medida em que estabelece que é vedado o 
lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e 
qualquer forma de matéria ou energia, que cause comprovada 
poluição ou degradação ambiental, ou acima dos padrões 
estabelecidos pela legislação. A aproximação também é destacada 
no art. 95, o qual trata especificamente da questão da água e da 
Política Municipal de Controle de Poluição e Manejo dos Recursos 
Hídricos, o que evidencia o necessário diálogo e harmônica atuação 
entre a Política Municipal de Saneamento Básico e a de Recursos 
Hídricos.  



(vii) A temática do saneamento básico é prevista no capítulo III, cuja 
abordagem é direcionada para a água. O art. 96 alude que a ligação 
de esgoto sem tratamento adequado à rede de drenagem pluvial 
equivale à transgressão do art. 95, I, que estabelece o objetivo de 
proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população. 
Além disso, de acordo com o art. 97, toda edificação fica obrigada a 
ligar o esgoto doméstico, no sistema público de esgoto sanitário, 
quando da sua existência. Na forma do art. 98, as diretrizes da Lei 
4438/97 aplicam-se a lançamentos de quaisquer efluentes líquidos 
provenientes de atividades efetiva e potencialmente poluidoras 
instaladas no Município de Vitória, em águas interiores ou costeiras, 
superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer 
meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários. Tanto 
o art. 98, quanto os artigos 99, 100, 101, 102, 103 e 104 dispõem 
sobre os lançamentos de efluentes, tratamento adequado da água e 
captação de recursos hídricos, o que evidencia a necessidade de 
integração da política municipal de recursos hídricos com a política 
municipal sanitária.  

(viii) O art. 121, I, no capítulo destinado ao controle das atividades 
perigosas, veda o lançamento de esgoto in natura, em corpos 
d’água. 

 

 Decreto Nº 10.023/1997  

Este Decreto Municipal, publicado em 06 de junho de 1997, disciplina o poder 

de polícia ambiental, exercido pela SEMMAM, estabelecido na Lei Nº 

4.438/1997, pertinente à aplicação de sanções decorrentes da prática de 

infrações de natureza ambiental. 

O Decreto 10.023/97 atende ao objetivo para o qual foi criado e regulamenta o 

poder de polícia ambiental exercido pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMMAM), estabelecido no título II, do livro II, parte especial, da lei 

municipal nº 4438/97, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente do 

Município de Vitória.   

O Decreto faz definições de conceitos importantes para as atividades 

fiscalizatórias, bem como orienta a atuação dos servidores mediante a 

constatação de irregularidade, prevê penalidades impostas aos responsáveis 

por infrações e suas respectivas gradações em função do dano causado e, 

estabelece as diretrizes do julgamento do processo administrativo.  

 



 Lei Nº 5.131/2000  

Publicada em 30 de março de 2000, esta lei “Regulamenta o Licenciamento 

Ambiental, a Avaliação de Impactos Ambientais e o Cadastro Ambiental”. A 

referida lei estabelece normas, critérios e procedimentos para os itens citados, 

concernente às atividades e empreendimentos efetiva e potencialmente 

poluidores no município de Vitória. 

Dispõe que, quanto à Lei 4438/97, resta revogado o art. 158, que estabelece o 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação da Lei 4438/97, 

para que o poder executivo encaminhe à Câmara Municipal os projetos de lei 

necessários à regulamentação do Código Municipal de Meio Ambiente do 

Município de Vitória, e modificado o art. 52 da Lei 4438/97, neste último lê-se 

“Licença Municipal Prévia (LMP), no lugar de “Licença Municipal de 

Localização (LML)”.  

(i) No art. 2º a Lei 5131/2000 prevê definições essenciais para a 

compreensão da matéria tratada, sendo que o art. 3º estatui que os 

órgãos e entidades do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA), 

atuarão complementarmente na execução dos dispositivos da Lei 

5131/2000. Tal disposição retoma a relevância da integração interna no 

âmbito do SIMMA, essencial para a melhor execução dos instrumentos 

da política municipal de meio ambiente, definidos no art. 4º do Código 

Municipal de Meio Ambiente. O art. 4º, §4º, dispõe que cabe ao Poder 

Executivo, ouvindo o COMDEMA, definir os critérios de exigibilidade, 

detalhamento e a complementação das atividades ou empreendimentos 

sujeitos ao licenciamento ambiental. Isso levando em consideração as 

especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características 

específicas.  

(ii) O art. 5º, §1º e 2º, relaciona-se diretamente com a legislação federal e 

estadual, pois define o âmbito de competência municipal pautado no 

interesse local. Por assim ser, as licenças de qualquer espécie de 

origem federal ou estadual não excluem a necessidade de licenciamento 

ambiental pela SEMMAM, e eventuais empreendimentos de impacto 

ambiental que estejam funcionando sem licença ambiental em função de 



dispensa pelos órgãos estaduais e federais, deverão requerê-la junto à 

SEMMAM. Por fim, as licenças expedidas por órgãos estaduais ou 

federais antes da vigência desta lei, deverão ser renovadas junto à 

SEMMAM, quando expirados os prazos de validade.  

(iii) A legislação trata de forma bastante detalhada as peculiaridades: do 

licenciamento ambiental; da avaliação de impactos ambientais, das 

audiências públicas, estas que na forma do art. 49 serão determinadas 

pela SEMMAM ou pelo COMDEMA, desde que necessárias ou por 

solicitação do Ministério Público. 

 

 Lei Nº 5.391/2001  

Esta Lei, instituída em 17 de setembro de 2001, “Autoriza o Executivo 

Municipal a Instituir a Política Municipal de Educação Ambiental” e dispõe 

sobre a Educação Ambiental. 

Segundo o Art. 7º da referida lei, a Política Municipal de Educação Ambiental 

envolve a ação de instituições públicas e privadas de ensino, além de órgãos 

públicos da União, do Estado e do Município, em especial a SEMMAM, a 

SEME, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA e 

organizações não governamentais com atuação em educação ambiental. 

Durante o período de diagnóstico do PMSB/PMV, a minuta da nova Política 

Municipal de Educação Ambiental encontra-se em processo de finalização para 

encaminhamento à Câmara Municipal de Vitória. 

Na política ainda vigente, Lei 5.391/2001 em questão, traça-se as diretrizes 

gerais e autoriza o executivo municipal a instituir a Política Municipal de 

Educação Ambiental, o que efetiva a previsão do art. 4º, XI, da Lei 4438/97, 

que estabelece a educação ambiental como um dos instrumentos da política 

municipal de meio ambiente.  

(i) A execução da política municipal de educação ambiental fica a cargo da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMAM), conforme já previsto 

no art. 9º, VIII da Lei 4438/97 e agora reforçado pelo art. 14 da Lei 



5391/2001. A legislação atribui ao órgão gestor a competência para 

definição de diretrizes mais específicas para a implementação em nível 

municipal. Por assim ser restam suprimidas menções acerca de como se 

dará a prática efetiva desse instrumento. Dessa forma, cabe à 

SEMMAM, na forma do art. 15, a articulação, a coordenação e 

supervisão de planos, programas e projetos na área de educação 

ambiental, em nível municipal e, também, a participação na negociação 

de financiamentos a planos, programas e projetos na área de educação 

ambiental.  

(ii) Os arts. 18 e 19 autorizam o poder executivo a alocar recursos para 

programas de assistência técnica e financeira e, a destinar pelo menos 

15% dos recursos arrecadados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente 

as ações relacionadas à educação ambiental. 

 

 Lei Nº 6.077/2003  

Esta Lei, publicada em 30 de dezembro de 2003, “Regulamenta a organização 

do Município em bairros e dá outras providências”. Em outras palavras, essa lei 

define os bairros nos quais o município de Vitória é organizado. 

A Lei 6077/2003 altera a organização dos bairros do município de Vitória, 

dividida em sete regiões administrativas, compostas ao total por 78 (setenta e 

oito) bairros, cujas coordenadas geográficas foram definidas no anexo I da 

mesma lei. 

Mostra-se relevante à temática do saneamento municipal na medida em que 

informa a divisão geográfica, a qual tem direta e importante relação com 

informações e dados sociais, ambientais, físicos, dentre outros, os quais 

deterrminam a abordagem técnica para estruturação do saneamento. 

 

 Lei Nº 6.080/2003  



Esta Lei Municipal, publicada em 30 de dezembro de 2003, institui o Código de 

Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vitória. O Código de 

Posturas define e estabelece normas de posturas e implantação de atividades 

urbanas no município, com objetivo de preservar sua identidade, buscando o 

bem estar da população, alcançar condições mínimas de segurança, higiene e 

conforto, além de organizar o uso dos bens e exercício de atividades. Destaca-

se a Seção VI (Mobiliário Urbano) da referida lei, em sua Subseção III, a qual 

regula os dispositivos coletores de resíduos sólidos, tais como contentores 

particulares, caixas estacionárias e outros. 

Em função da temática não ser diretamente relaciona ao tema, cumpre 

observar apenas se a referida lei alterou algum dispositivo das legislações 

anteriormente analisadas, ou seja, aquelas anteriores a 2003. Assim sendo, 

não houve qualquer revogação expressa quanto aos artigos das legislações até 

então analisadas, embora tenha a Lei 6080/2003 revogado uma série de 

artigos integrantes de outras legislações. 

 

 Lei Nº 6.705/2006  

Esta Lei Municipal, instituída em 13 de outubro de 2006, estabelece o Plano 

Diretor Urbano – PDU do município. Conforme definido em seu Art. 2º, o PDU 

abrange a totalidade do município e é o instrumento básico de sua política 

urbana, integrando seu sistema de planejamento. Essa Lei foi discutida no Item 

5.5.3 (Definições de Zoneamento) deste diagnóstico e por isso aqui são apenas 

discutidos alguns aspectos legais que importam à análise integrada ora 

realizada. 

A Lei 6705/06 institui o Plano Diretor Urbano do Município de Vitória, 

instrumento básico da política urbana municipal e integra o sistema de 

planejamento do Município, e o faz em conformidade com os comandos da 

Constituição Federal, do Estatuto da Cidade e da Lei Orgânica do Município de 

Vitória. O enfoque do Plano Diretor Urbano do Município de Vitória direciona-se 

em dois sentidos quando a temática é saneamento básico: promover melhorias 

e efetuar a ampliação da extensão dessa infraestrutura, e o faz de forma 



ampla, genérica e sem estipular quais os meios, metas e ações serão adotados 

de forma específica para a consecução dos objetivos postos. Instrumentos 

como zoneamento são mencionados como forma de proteção, mas também de 

forma ampla. 

Em função da extensão da legislação, cumpre destacar os aspectos que se 

relacionam com a temática do saneamento básico.  

(i) Nesse sentido, o art. 3º, V, ao tratar dos princípios fundamentais da 

política urbana ressalta a sustentabilidade da cidade, o que é novamente 

destacado no §1º, IV e V, que estatui a necessidade de proporcionar o 

uso racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente 

para atingir a função social da Cidade de Vitória. Cabe destacar ainda, 

que o zoneamento, enquanto instrumento destinado a regular o uso e a 

ocupação do solo, tem como objetivo fazer cumprir as funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana, na forma do art. 67, I, da Lei, tendo 

em vista o estado de urbanização, as condições de implantação da 

infraestrutura de saneamento básico, do sistema viário e do meio físico.   

(ii) No art. 4º, IV, são destacados como objetivos gerais do Plano Diretor 

Urbano do Município de Vitória regular o uso, ocupação e parcelamento 

do solo urbano a partir de características como a infraestrutura de 

saneamento básico, e também promover o saneamento ambiental em 

seus diferentes aspectos. O “saneamento ambiental” é tratado no art. 

11, momento em que são destacadas as diretrizes da Política de 

Saneamento Ambiental do Município, pautadas na reprodução ipsis 

litteris do art. 2º, da Lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico.  

(iii) O saneamento básico é destacado como um dos critérios de definição 

das zonas de proteção ambiental, sendo que a Zona de Ocupação 

Controlada é composta pelas áreas com uso misto, residencial e não 

residencial, e com completa estrutura de saneamento, conforme art. 84 

da Lei. A zona de Ocupação Limitada, segundo o art. 87, I, da legislação 

em comento, tem o objetivo de “compatibilizar o adensamento 

construtivo com as limitações de infraestrutura de saneamento básico, 



bem como estender tal estrutura. A ausência de estruturação completa 

de saneamento básico também aparece como critério para 

reconhecimento das Zonas Especiais de Interesse Social 1 e 2, 

conforme art. 98 da presente Lei. A área do Centro Histórico, segundo 

art. 114, III, tem como um de seus objetivos promover melhorias na 

infraestrutura de saneamento básico.  

 

 Lei N° 6.696/2006  

Dá nova redação aos §§ 1º e 2º e acresce o § 6º ao Art. 14, da Lei nº 4.438, de 

28 de maio de 1997, que instituiu o código Municipal de Meio Ambiente. Proc. 

4006069/06. 

 

 Lei Nº 7.876/2010  

Esta lei, publicada em 14 de janeiro de 2010, “Institui e regulamenta o Fundo 

Municipal de Meio Ambiente – FUNDAMBIENTAL, e dá outras providências”. 

Revoga a Lei Nº 5.440/2001. Regulamentada pelo Decreto Nº 15.602/2012. O 

FUNDAMBIENTAL objetiva apoiar projetos de proteção, preservação, 

conservação, recuperação e controle do meio ambiente e melhorar a qualidade 

de vida em Vitória. Dentre as diversas fontes de recursos do fundo, incluem-se 

também as taxas de licenciamento e multas por infrações ambientais. 

A Lei 7876/10 institui e regulamenta o Fundo Municipal de Meio Ambiente 

(FUNDAMBIENTAL), cuja natureza é, de acordo com o art. 2º, contábil 

especial, e tem por objetivo apoiar, de forma suplementar, a implementação de 

projetos e atividades necessárias à preservação, conservação, proteção, 

recuperação e controle do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida do 

Município de Vitória.  Os recursos serão destinados também para assuntos 

relacionados ao saneamento básico, como programas, projetos e atividades 

nas áreas de desenvolvimento institucional e qualificação técnica na área 

ambiental, elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo.   



(i) A gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa do 

Fundo é exercida pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAM), 

sendo que o Fundo é composto por recursos de diferentes naturezas, 

dentre eles: verbas dos Governos Federal e Estadual, de demais 

entidades nacionais e internações, sendo estes descriminados no rol 

do art. 3º.  

Quanto à prestação de contas, o art. 5, §3º, estabelece que o Secretário 

Municipal de Meio Ambiente é obrigado a proceder a publicação mensal dos 

demonstrativos da receita e das despesas gravadas nos recursos do Fundo, 

sendo que a aplicação dos recursos é pautada pelo Plano Anual de Aplicação 

de Recursos do FUNDAMBIENTAL (art. 7º), aprovado pelo Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). Os critérios específicos e os 

instrumentos necessários à concessão de recursos do Fundo, conforme 

preceitua o art. 18, não foram definidos na presente lei, ficaram a cargo de 

futura regulamentação. 

 

 Lei N° 8085/2011  

Altera o Parágrafo único do artigo 25 da Lei nº 4.438/97 - Código Municipal do 

Meio Ambiente. 

A Lei 8085/11 altera o parágrafo único do art. 25 da Lei 4.438/97, o Código 

Municipal de Meio Ambiente, passando a vigorar a seguinte redação: “O 

zoneamento ambiental será definido por Lei e incorporado ao Plano Diretor 

Urbano (PDU), no que couber, podendo o Poder Executivo alterar os seus 

limites, através de lei específica, ouvido o COMDEMA, o Conselho Municipal 

do Plano Diretor Urbano (CMPDU) e a Câmara Municipal de Vitória”.  

 

 Lei N° 8.535/2013  

Publicada em 04 de outubro de 2013, esta lei institui o Fundo de 

Desenvolvimento Municipal – FDM de natureza financeira e contábil, criado 

com a finalidade de receber repasses do estado do Espírito Santo oriundos do 



Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEADM, destinados 

a apoiar planos de trabalho, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, 

segurança, proteção social, saneamento básico, habitação de interesse social, 

meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade. 

A legislação descreve de forma breve o Fundo em comento, apenas 

mencionando a origem dos valores, mas sem comentar quais os critérios de 

seleção e os instrumentos que serão utilizados para escolha das propostas.   

(i) O art. 1º, §1º, assevera a obrigação do poder executivo em divulgar, 

anualmente os demonstrativos contábeis, bem como relatórios 

discriminados contendo o número de projetos municipais 

beneficiados. O Fundo é vinculado à Secretaria da Fazenda e as 

aplicações de seus recursos devem ser identificados mediante a 

criação de unidade orçamentária específica.   

 

 Lei N° 8.611/2013  

Publicada em 02 de janeiro de 2014, esta lei altera o Art. 2º da Lei Nº 

6.077/2003, sobre a organização do Município de Vitória em bairros. Essa Lei 

criou a Região Administrativa IX de Vitória, composta pelos bairros Jardim da 

Penha, Mata da Praia, Morada de Camburi, Pontal de Camburi, República e 

Boa Vista. 

A Lei 8611/13 altera a organização municipal de Vitória, e passa a dividir os 

bairros de forma distinta da estabelecida pela Lei 6.077/03. A organização da 

cidade passa ser dividia em IX setores, os quais facilitam a administração do 

município, conforme exposição de motivos da própria lei. 

 

 Lei N° 8.678/2014  

Publicada em 22 de maio de 2014, esta lei “Dispõe sobre a circulação de 

veículos de tração animal e de animais montados, ou não, em vias do 

município de Vitória e dá outras providências”. 



A Lei 8678/14 proíbe, na forma do art. 2º, o trânsito desses animais, com 

exceção aqueles utilizados pelo Exército. A legislação veda a permanência 

desses animais em locais públicos, pavimentados ou não, sob pena de 

remoção do animal para depósito da autoridade com jurisdição competente. 

Neste local destinado aos animais recolhidos, será feito o encaminhamento 

para o órgão municipal controlador de zoonoses.  

(i) A legislação se mostra protetiva no que concerne aos animais, pois 

prevê, no art. 9º, a proibição do transporte de animais colocados de 

cabeça para baixo, de membros atados, ou ainda por qualquer outro 

meio que lhes produza sofrimento. Além disso, assevera que em 

caso de maus-tratos e abuso, o animal não será de volvido a seu 

proprietário, mas confiado a depositário fiel, designado por 

associação civil, segundo o art. 11, parágrafo único. A preocupação 

que essa legislação levanta é com a dimensão social da 

sustentabilidade, na medida em que não apresenta soluções e nem 

ao menos discute a situação das pessoas que tinham nesse meio 

seu sustento de vida. 

 

 

5.9.1.2 Legislação Aplicada ao Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário e Drenagem Pluvial 

 

Neste tópico aborda-se a legislação vigente específica para o saneamento 

básico, nos temas “Abastecimento de Água”, “Esgotamento Sanitário” e 

“Drenagem Pluvial”, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. A legislação 

sobre o tema “Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana” é apresentada 

em separado. 

 

5.9.1.2.3 Legislação Municipal 

 



Em nível municipal, a seguir apresenta-se o arcabouço legal para os temas 

“Abastecimento de Água”, “Esgotamento Sanitário” e “Drenagem Pluvial”.  

 

 Lei Nº 4.620/1998 

Publicada em 14 de abril de 1998, esta Lei autoriza a criação do Programa de 

Garantia de Limpeza de Reservatório de Água para Consumo Humano. 

Situa-se no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com as 

normas da Companhia Espiritossantense de Saneamento (CESAN).   

(i) A legislação estabelece, no art. 2º, que a Fiscalização Sanitária da 

Secretaria Municipal de Saúde será responsável por normas e 

procedimentos de caráter administrativo e operacional necessários à 

inspeção dos reservatórios de água localizados nas empresas privadas, 

shoppings centers, condomínios residenciais e comerciais localizados no 

Município de Vitória. Os recipientes devem ser higienizados no intervalo 

de tempo máximo de 6 meses, e o responsável pelo imóvel deve 

declarar a realização, na forma do art. 3º da Lei, sob pena de multa 

correspondente a dez UFIR’s para cada 1000 litros de água, e em dobro 

sempre qu for constatada a reincidência, conforme arts. 4º e 5º.  

(ii) A imbricação existente entre a temática da saúde e do saneamento volta 

à tona em função de tal previsão, que destina à Secretaria Municipal de 

Saúde a competência para realizar a vistoria dos reservatórios de água. 

Como bem se sabe, entende-se por saneamento básico o conjunto de 

práticas que envolvem abastecimento de água tratada, esgotamento 

sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos, entretanto não restam 

dúvidas que tais temáticas são multidisciplinares e repercutem 

diretamente na esfera da saúde, o que somente reforça a necessidade 

de integração dos sistemas municipais.  

 

 Decreto Nº 10.311/1999  



Este Decreto Municipal, publicado em 30 de janeiro de 1999, regulamenta a 

atividade de prestação do serviço de limpeza e manutenção de sistemas 

individuais de tratamento de esgotos domésticos (fossas sépticas e filtros 

anaeróbios) no âmbito municipal. 

O Decreto o faz com fulcro no disposto nos arts. 50, 51 e 71, inciso IV, da Lei n. 

4.438/97, Código Municipal de Meio Ambiente, que tratam, respectivamente, 

de: licenciamento ambiental e do Sistema Municipal de Informações e 

Cadastros Ambientais (SICA), este que tem como objetivo principal coletar e 

sistematizar dados e informações de interesse ambiental, bem como relacionar 

de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as informações dos 

órgãos, entidades e empresas de interesse para o Sistema Municipal de Meio 

Ambiente (SIMMA).  

(i) O intuito do decreto é garantir o bom funcionamento e a eficiência dos 

sistemas individuais de tratamento de esgoto doméstico (fossas sépticas 

e filtros anaeróbios), os quais demandam limpeza periódica. Na 

exposição inicial de motivos resta clara a preocupação com a destinação 

final adequada dos resíduos de limpeza dos locais mencionados, a fim 

de evitar a poluição do solo e das águas, sendo que a fixação de normas 

e critérios para o cadastramento, licenciamento e fiscalização de 

empresas, que prestem serviços dessa natureza, foi o meio eleito para 

concretizar os objetivos supramencionados.  

(ii) Apesar de mencionar o SICA na exposição de motivos, ao longo do 

texto legal não há qualquer menção de como o decreto se relaciona com 

esse sistema e, ao que parece, trata de forma uniforme o SICA e o 

banco de dados de interesse do SIMMA, o que resta diferenciado pelo 

art. 68 do Código Municipal de Meio Ambiente.  

(iii) Quanto à temática do licenciamento, cumpre destacar que esta é 

abordada pelo Decreto, que desde o art. 1º frisa a necessidade de 

cadastramento e licenciamento prévio na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMMAM), bem como a existência de sistema de tratamento 

próprio nas empresas que prestam serviço de limpeza de fossas e filtros 

anaeróbios, e na sua ausência, as empresas deverão depositar os 



resíduos em locais tecnicamente adequados, mediante a aprovação 

prévia da SEMMAM (art. 4º, do Decreto 10.311/99). O Decreto destaca, 

ainda, que os veículos e equipamentos utilizados diretamente nos 

serviços no Município de Vitória deverão ser corretamente identificados, 

na forma da lei (art. 5º, §1º e §2º), e serão submetidos a vistoria anual, 

na forma do art. 6º do Decreto 10.311/99.  

(iv) O art. 4º, parágrafo único, prevê que as empresas deverão apresentar a 

cada três meses relatório de operações incluindo, entre outros, os 

comprovantes de depósito dos resíduos coletados nos locais de 

tratamento. Em tal previsão, o legislador poderia ter estabelecido a 

conexão necessária com o Sistema Municipal de Informações e 

Cadastros Ambientais (SICA), que não é mencionado de forma direta, 

nem insinuativa, embora o Decreto anuncie que irá partir da previsão do 

art. 71 do Código Municipal de Meio Ambiente para estabelecer seus 

parâmetros.   

 

 Decreto Nº 10.462/1999  

Este Decreto, em vigor a partir de 11 de dezembro de 1999, regulamenta 

critérios para de manutenção e operação das caixas d’água.  

O Decreto 10.462/99 regulamenta critérios para operação e manutenção de 

reservatórios de água potável - superiores e inferiores (cistenas) - de 

estabelecimentos prestadores de serviços públicos e privados, conforme 

previsão do art. 75 do Código Sanitário do Município de Vitória. A 

regulamentação é específica, e atende ao objetivo pretendido, principalmente 

ao orientar a atuação do Serviço de Vigilância Sanitária, e tem o intuito de 

garantir condições higiênico-sanitárias satisfatórias, visando impedir a 

contaminação por doenças de veiculação hídrica, bem como oferecer 

condições de segurança para os usuários. 

(i) No art. 2º o Decreto torna obrigatória a execução de projeto, construção 

e manutenção de sistemas hidrosanitários nos estabelecimentos 

prestadores de serviços e de interesse à saúde, tanto públicos e quanto 



privados, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

(ii) O art. 5º estabelece que deverá ser enviado semestralmente, ou a 

critério da autoridade sanitária competente, o laudo de limpeza e 

desinfecção dos reservatórios de água potável de imóveis destinados a 

abrigar estabelecimentos de interesse à saúde. Tais imóveis são 

definidos pelo Decreto, no art. 9º, e também são previstos no art. 12 da 

Lei 4424/97, Código Sanitário Municipal, que traz extenso rol de 

empreendimentos que são sujeitos ao licenciamento e fiscalização por 

parte da autoridade sanitária, como: hospitais, clínica médicas, hotéis, 

clubes sociais, institutos de beleza e estética, dentre outros. Cabe 

mencionar a previsão do art. 10, que dá destaque aos estabelecimentos 

de ensino públicos e privados A comprovação da limpeza é feita por 

laudo de inspeção. 

(iii) O art. 7º prevê o padrão de qualidade da água potável destinada ao 

consumo humano colocada à disposição para a população através de 

concessionárias de serviço público ou quaisquer outros meios. A 

comprovação da qualidade é realizada na forma do §1º do mesmo 

artigo, que institui a apresentação mensal de relatório circunstanciado, 

contendo dados da qualidade físico-química e bacteriológica da água 

distribuída no âmbito do Município de Vitória, sob pena das sanções 

prevista no Código Sanitário Municipal.  

(iv) O art. 8º atribui a competência do Serviço de Vigilância Sanitária 

Municipal para realizar vistorias de cisternas, e de acordo com a 

situação de risco à saúde pública adotar as medidas saneadoras 

necessárias, conforme prevê o Código Sanitário Municipal. Ademais, 

cabe ao mesmo órgão, na forma do art. 6º, exigir a qualquer tempo 

laudo de análise físico-química e microbiológica.  

 

 Lei Nº 5.356/2001  



Esta Lei, publicada em 27 de junho de 2001, torna obrigatório às escolas do 

Município de Vitória, a afixação em suas secretarias, da data da última limpeza 

de caixas d’água e outros reservatórios similares e dá outras providências.  

A lei 5356/01 atua de forma complementar ao Decreto 10.462/99, que 

regulamenta os critérios para operação e manutenção de reservatórios de água 

potável. O art. 10 do referido Decreto estabelece que nos locais de ensino 

público e privado (creche e escola) a desinfecção das caixas d’água deverá ser 

feita durante os dois períodos de recesso escolar (férias) e as análises 

microbiológicas no meio dos períodos letivos, sendo que tal determinação não 

descarta a possibilidade do Serviço de Vigilância Sanitária solicitar a qualquer 

tempo a análise da água destinada ao consumo humano.  

Somente no ano de 2001 a Lei 5.356 veio tornar obrigatório às escolas do 

Município de Vitória a afixação em suas secretarias – locais de fácil 

visualização -, da data da última limpeza de caixas d’água e outros 

reservatórios similares. A legislação trata de descrever no art. 2º como deve 

ser a confecção do comprovante, e o art. 3º frisa que também deve haver 

divulgação nas reuniões pedagógicas de pais e mestres da instituição de 

ensino. O descumprimento da previsão legal pode acarretar em advertência 

escrita e multa correspondente a R$ 10,54, esta que é dobrada a cada 

reincidência.  

Em momento algum a legislação mencionou o Decreto 10.462/99, que já em 

1999, com base no Código Sanitário Municipal, tornava obrigatória a 

comprovação da qualidade da água. O art. 5º do Decreto institui o dever de 

envio semestral de laudo de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água 

potável, sob pena de aplicação das sanções prevista no Código Sanitário 

Municipal, o que condiciona também a concessão do licenciamento sanitário. 

Dentro o rol de estabelecimentos previsto no art. 9º do Decreto, os quais estão 

vinculados à obrigação supramencionada, estão os locais de ensino público e 

privado.  

Assim sendo, apesar de não mencionar a Lei 5.556/01, repisa a temática já 

tratada no Decreto de 1999, e apenas inova ao prever a obrigatoriedade de 

divulgação ampla, no próprio estabelecimento, dos laudos de qualidade da 



água consumida. Cumpre atentar que tal legislação poderia ter aproveitado o 

ensejo legislativo, que mais uma vez robustece a legislação que trata do 

saneamento básico, para contemplar outros locais além dos estabelecimentos 

de ensino. Isso porque, em face do interesse público existente em torno da 

temática da qualidade da água consumida, todos os ambientes previstos no rol 

do art. 12 do Código Sanitário Municipal deveriam divulgar os relatórios de 

qualidade da água potável, não somente as concessionárias de serviço público, 

conforme dispõe o art. 7º do Decreto 10.462/99.   

 

 Lei Nº 5.879/2003  

Publicada em 10 de maio de 2003, obriga a limpeza periódica das caixas d’ 

água dos edifícios e residências do Município. 

A lei 5.879/03 estabelece a obrigatoriedade semestral de limpeza das caixas 

d’água dos edifícios e residências do Município de Vitória, sendo que o 

descumprimento pode repercutir em multa, após o decorrido o prazo da 

notificação estabelecendo o prazo para cumprimento da obrigação. A 

legislação não realiza maiores aprofundamentos, prática frequentemente 

identificada nos diplomas legislativas, que torna temas afins fragmentados e 

dissolvidos em diversas leis, acarretando em prejuízos sistêmicos e dificultando 

a aplicação da legislação pelos órgãos competentes e pelos demais 

aplicadores do direito. A Lei apenas faz especificações quanto à aplicação de 

multa, e direciona a temática para regulamentação da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SEMMAM) que, conforme o art. 2º da legislação, está 

autorizada a elaborar as normas e especificações técnicas da execução dos 

serviços propostos na lei.  

 

 Lei Nº 8.512/2013  

Esta Lei entrou em vigor a partir de 12 de agosto de 2013. 

A Lei 8512/13 dispõe sobre a obrigatoriedade de fixar e manter selos de 

garantia de manutenção em purificadores e bebedouros de água, sendo que o 



selo de garantia de manutenção somente será fixado, mantido e alterado por 

representante autorizado ou empresa credenciada, na forma do art. 2º da 

legislação. O selo deve ser legível e visível ao público, devendo conter as 

informações previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 2º. O descumprimento da 

imposição legal implicará nas sanções previstas no Código Sanitário Municipal, 

sendo a fiscalização de atribuição do Serviço de Vigilância Sanitária.  

As previsões constantes no Decreto 10.462/99, na Lei 5556/01 e na Lei 

8512/13 poderiam ser objeto do mesmo diploma legal, justamente porque 

dispõem sobre a qualidade da água, a divulgação dos laudos e a fiscalização, 

por parte da Vigilância Sanitária, do cumprimento das obrigações impostas 

pelas leis. Embora separadas por significativo lapso temporal, os três diplomas 

tratam de temas correlatos, que caso estivessem compilados facilitariam a 

aplicação.  

 

 

5.9.1.3 Legislação Aplicada ao Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza 

Urbana 

 

Neste tópico apresenta-se o arcabouço legal específico para o tema “Manejo 

de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana”, nos níveis federal, estadual e 

municipal.  

 

5.9.1.3.3 Legislação Municipal 

 

Referente ao tema “Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana”, na esfera 

municipal existe alguns decretos, leis e portarias. A seguir apresenta-se um 

histórico, em ordem cronológica, com alguns instrumentos relevantes na área 

em Vitória. 

 



 Decreto Nº 5.060/1971  

O Decreto 5.060 data de 25 de novembro de 1971 e dispõe sobre a prestação 

de serviços de limpeza urbana do Município, cabendo ao Departamento de 

Serviços Municipais a execução e fiscalização, bem como a cobrança perante 

ao órgão fazendário, na forma do art. 2º do Decreto. Os serviços estabelecidos, 

como a remoção de resíduos não residenciais são limitados por quantidade, 

utilizada para cobrança, cuja moeda base ainda é o cruzeiro, na forma do art. 

1º, em função da data da legislação.  

Legislações posteriores trataram de afastar tacitamente a aplicação deste 

decreto, tendo em vista que o art. 1º do Decreto 6330/81, que regulamenta a 

Lei 2.847/81, já revogada pela Lei 5086/00, estabelece que os serviços de 

limpeza urbana do Município de Vitória serão regidos pelas disposições desses 

dois diplomas.  

 

 Decreto Nº 6.330/1981  

Este decreto, publicado em 18 de agosto de 1981, regulamenta as atividades 

de limpeza urbana do município de Vitória. 

O Decreto 6330/81 estabelece que tais serviços serão regidos pelas 

disposições da Lei 2.847/81, já revogada pela Lei 5086/00, e demais previsões 

do decreto em análise. As previsões contidas nesse decreto foram abarcadas 

pelas previsões contidas nos arts. 47, 48, 49 e 50 da Lei 5086/00, algumas 

contam com alterações de nomenclatura, tendo em vista que a referida lei não 

adota a expressão “lixo”, mas “resíduos sólidos”.   

Apesar das ressalvas, cabe destacar que a temática da legislação se relaciona 

diretamente com a questão do saneamento básico, uma vez que trata do 

manejo de resíduos sólidos, e a correta disposição tem potencial de evitar e 

proteger eventuais contaminações.  

O intuito de evitar eventuais contaminações é manifestado pelo art. 25 do 

Decreto, que estabelece a obrigatoriedade de incineradores nos locais de 

produção de resíduos sólidos declaradamente contaminados, sendo que o art. 



26 proíbe a queima de lixo ao ar livre ou a céu aberto. Ademais, no rol de atos 

lesivos à limpeza urbana também se constata a preocupação com questões 

sanitárias, e o claro intuito de prevenir acidentes e danos ambientais. 

Quanto à coleta, ao transporte e à disposição final do lixo, o Decreto 

estabelece que o lixo apresentado à coleta constitui propriedade exclusiva do 

Município, e que a coleta e o transporte do lixo público serão processados em 

conformidade com as normas e planos estabelecidos para as atividades 

regulares de limpeza urbana, conforme consta no art. 19. Entretanto, quanto à 

disposição final do lixo, não faz maiores especificações, limitando-se em 

prever, de forma genérica, que deverá ser realizado em local adequado, mas 

não dispõe individualmente a respeito do manejo de cada material, 

principalmente os resíduos especiais.  

O art. 2º traz definições importantes para a temática, sendo lixo o conjunto 

heterogêneo de resíduos sólidos provenientes das atividades humanas, 

podendo ser: domiciliar, aquele que para fins de coleta regular é produzido pela 

ocupação de imóveis públicos ou particulares, residenciais ou não; público, 

resíduos sólidos resultantes das atividades da limpeza urbana, executados em 

passeios, vias e logradouros públicos e do recolhimento dos resíduos 

depositados em cestos ou caixas públicas; e os proveniente de resíduos 

sólidos especiais, sendo aqueles cuja produção diária exceda o volume de 

peso fixado para a coleta regular ou os que por sua composição qualitativa ou 

quantitativa, requeiram cuidados especiais no acondicionamento, coleta, 

transporte ou disposição final. 

Entretanto, apesar de não haver revogação expressa, este decreto parece não 

ser mais aplicável, porque ele regulamenta a Lei 2847/81, que foi parcialmente 

revogada pela Lei 5086/00, que, além de fazer atualizações, modifica o teor de 

várias previsões. Por isso, é questionável se o Decreto continua em vigor, após 

a revogação da lei que ele regulamentava. No art. 66 da Lei 5086/00 resta clara 

a revogação de vários dispositivos da Lei 2847/81, mas não sua totalidade, e 

também não existe menção a respeito da revogação desse Decreto.  No site da 

Prefeitura, onde, mesmo com as inseguranças, se encontram todos os 

diplomas normativos, não consta como revogado, diferentemente do que 



acontece com outros, como é o caso da própria Lei 2.847/81 que no site consta 

como revogada. Ou seja, é um caso exemplar da insegurança quanto à 

regulamentação causada pela assistematicidade da legislação ambiental. 

 

 Lei Nº 3.123/1983  

Esta lei, publicada em 24 de dezembro de 1983, dispõe sobre a fixação dos 

preços dos serviços explorados pelo município. 

A Lei 3123/83 atende aos objetivos pretendidos, mas estabelece de forma 

genérica, no parágrafo único do art. 3º, que o Executivo publicará a relação dos 

preços fixados para cada período sem, no entanto, delegar competências 

específicas a determinada secretaria ou setor, o que só vem a ser 

regulamentado posteriormente, pelo Decreto 8210 de 1990.  

A temática relaciona-se com o saneamento básico em função dos serviços de 

coleta, transporte e disposição final de lixo, e também em razão do serviço de 

tratamento de água prestado pelas concessionárias de serviço público.  O art. 

4º estabelece o rol de serviços municipais, e neste consta a remoção de 

resíduos não residenciais. Outros serviços foram incluídos com o transcurso do 

tempo, conforme se observa no 10.462/99, tendo em vista que a legislação é 

de 1983, e o rol não é taxativo, portanto, se admite a inclusão de outros 

serviços que vierem a ser prestados. 

A legislação estabelece que as rendas provenientes dos serviços públicos são 

consideradas preços, os quais devem ser fixados tendo por base o custo 

unitário, e quando não for possível outros critérios, como custo total, verificação 

do último serviço prestado, serão adotados. 

 

 Decreto Nº 8.210/1990  

Este decreto, publicado em 30 de janeiro de 1990, delega competência ao 

Secretário Municipal de Fazenda para fixar os preços dos serviços explorados 

pelo município (Delegação de Competência). 



O Decreto 8210/90 delega competência ao Secretário Municipal de Fazenda 

para fixar por ato próprio os preços dos serviços explorados pelo Município, e 

ao realizar tal regulamentação, supre a previsão genérica feita pelo parágrafo 

único do art. 3º da Lei 3123/83.  

 

 Decreto Nº 8.531/1991 e Decreto 8.611/1991 

O Decreto 8.531 de 18 de abril de 1991 foi alterado em 15 de julho do mesmo 

ano pelo Decreto 8.611/91. Ambos dispõem sobre as etapas de seleção, 

acondicionamento, disposição para coleta, coleta e disposição final de resíduos 

gerados por estabelecimento de serviços de saúde. Os decretos tratam de 

forma mais específica a temática também prevista no Decreto 6330/81 e Lei 

5086/00, que revogou a Lei 2.847/81, que regulamenta o serviço e limpeza 

urbana do Município de Vitória. 

 

O saneamento é tratado de forma transversal nos decretos, assim como ocorre 

em outras legislações analisadas, sua menção não é feita de forma direta e a 

relação é extraída em função do manejo do lixo hospitalar. Ambas 

regulamentações demonstram a relação umbilical entre as políticas de saúde e 

as de saneamento básico, e a necessidade de articulação dos saberes 

técnicos. O manejo de resíduos sólidos, na forma da Lei 11.455/2007, é 

matéria que compõe o saneamento básico, mas também repercute diretamente 

em questões voltadas para a saúde, principalmente quando a temática é 

direcionada para a disposição de resíduos hospitalares.   

 

Em suas considerações, o Prefeito do Município de Vitória faz esclarecimentos 

no que diz respeito a possíveis contaminações, e esclarece que a única via 

potencial de transmissão de microorganismos existentes no lixo hospitalar para 

o ser humano é por meio do contato com lesão cutânea, o que também se 

aplica ao lixo doméstico. Assim sendo, os agentes microbianos encontrados 

nos resíduos hospitalares pertencem à microbiota normal humana e do solo, 

sendo raros os agentes de doenças infecto-contagiosas, cerca de 6% a 9%.   

 



Essa perspectiva de saneamento aproxima-se na noção preventivista, 

concebida como a forma de intervenção - no caso a coleta de seletiva dos 

resíduos hospitalares -, no ambiente, considerado como espaço físico, voltada 

para a saúde, compreendida como ausência de contaminações, obstaculizando 

a transmissão de doenças e assegurando a salubridade ambiental. A 

realização dos objetivos da legislação depende da articulação institucional 

entre os responsáveis pelos estabelecimentos produtores dos resíduos 

hospitalares, e os incumbidos em realizar a coleta e a disposição final, os quais 

devem estar tecnicamente capacitados para realizara a classificação dos 

resíduos na forma lei.  

 

Nesse sentido, o art. 9º prevê que a Prefeitura Municipal de Vitória 

proporcionará aos estabelecimentos prestadores de serviço de saúde um 

serviço especial de coleta, a fim de facilitar as operações de triagem e 

reciclagem dos materiais na Usina de Lixo de Vitória, mas não fornece mais 

detalhes a respeito de como se dará esse procedimento especial.  

 

Ademais, o art. 2º lista os estabelecimentos que deverão enquadrar-se aos 

procedimentos previstos pela legislação, e o art. 3º fixa os critérios de 

classificação dos resíduos, sendo responsabilidade dos estabelecimentos de 

serviço de saúde a discriminação dos tipos de resíduos por eles gerados, o que 

deve ser feito em respeito a classificação em comento, na forma do art. 4º.  

 

 Decreto Nº 8.790/1992  

Este decreto, publicado em 30 de abril de 1992, “Estabelece norma para coleta 

e destinação final de resíduos especiais”. 

O Decreto 8790/92 dispõe sobre a coleta e a disposição final de resíduos 

especiais, regulamentando os o art. 2º, § 3º, X e art. 3º do Decreto 6330/81, os 

quais tratam, respectivamente de resíduos sólidos provenientes de desaterros, 

terraplanagem em geral, construções e ou demolições, e da faculdade serviço 

de limpeza urbana do Município executar a coleta e da disposição final destes 



resíduos, mediante cobrança de acordo com a tabela de preços públicos de 

serviços extraordinários.  

Apesar da previsão do art. 3º do Decreto 6330/81, não há menção na 

regulamentação a respeito da cobrança pelo serviço de disponibilização do 

local para depósito de entulho. Assim como não consta no decreto 

esclarecimentos a respeito do aproveitamento a ser realizado no aterro 

sanitário. O art. 8º não discrimina as sanções para o descumprimento das 

previsões do decreto, mas remete para outras legislações pré-existentes, em 

especial o Código de Posturas Municipais.  

(i) O Decreto além de dispor a respeito de conceitos, também 

determina, no art. 3º, que serão designados locais apropriados para 

a disposição final dos entulhos, que contarão com a infraestrutura 

básica, qual seja: área cercada com guarita e vigia. Ademais, o 

transporte desses materiais será feito pelo estabelecimento gerador, 

em veículo adequado até o depósito, na forma do art. 24 do Decreto 

6330/81, podendo o este realizar seu futuro aproveitamento. Caso 

não o faça, o entulho será aproveitado no aterro sanitário, conforme 

art. 5º, parágrafo único.  

 

 Lei Nº 5.086/2000  

Esta lei, publicada em 04 de março de 2000, “Institui o Código de Limpeza 

Pública do Município de Vitória”. Esse Código disciplina as normas para 

acondicionamento de resíduos sólidos para a coleta pública, prevê notificações 

e penalização aos infratores, bem como disciplina o uso de caixas 

estacionárias para coleta de resíduos sólidos e materiais diversos. 

A Lei 5086/00 revogou a Lei 2847/81 e instituiu o Código de Limpeza Pública 

no Município de Vitória. É regulamentado pelos decretos 10.600/00 e 

10.601/00, tendo sido alterado pela Lei 8389/12 – modificou o inciso IV do art. 

44 -, e pela Lei 8475/13 – acrescentou o parágrafo único ao art. 43.  



A Lei 5.086/00 relaciona-se com a questão do saneamento em função do 

manejo de resíduos sólidos, e cumpre os objetivos que se propõe ao regular as 

relações jurídicas entre o poder público e os municípios concernentes à 

limpeza pública. A legislação sistematiza as disposições de forma distinta do 

Decreto 6.330/81, ao destacar o comando legal e em seguida a respectiva 

sanção pelo descumprimento, além de atualizar conceitos fixados pelo Decreto 

6.330/81.  

A Lei 5.086/00, conforme destacado anteriormente, engloba as previsões 

contidas no Decreto 6.330/81, além de realizar uma série de alterações e 

novas classificações de resíduos sólidos. A vigência desta lei afasta a 

aplicação de outras previsões legais, e de certa forma condensa a política de 

limpeza urbana, o que deveria ser mais adotado em termos de técnica 

legislativa, uma vez que a dispersão de diplomas normativos dificulta a 

aplicação, principalmente por não haver nas legislações expressa previsão 

quanto as revogações.  

Apesar de o art. 66 da Lei 5.086/00 mencionar algumas leis revogadas por 

esta, tantas outras são excluídas desse dispositivo, que para as demais 

destaca de forma genérica que “revogam-se as disposições em contrário”. A 

melhor organização desses diplomas se daria ao optar por uma técnica 

condensativa, que se propõe abarcar ao máximo matérias correlatas, evitando 

assim a proliferação de regulamentos.   

Mesmo tratando do serviço de limpeza urbana do município de forma ampla, a 

legislação é omissão quanto alguns pontos relevantes, pois não define quem 

são os usuários, os prestadores, nem quais são os direitos e deveres destes, o 

que fica a cargo da Lei 6.079, que entrou em vigor somente em 2003.  

(i) O capítulo I, arts. 2º ao 12, trata das infrações e das penas, e o capítulo 

II, arts. 13 ao 36, do processo fiscal e do auto de infração.  

(ii) Quanto às definições, o art. 37 modifica a expressão “lixo” utilizada pelo 

Decreto 6.330/81, e adota o termo “resíduo sólido” ao realizar a 

definição do tema tratado pela legislação, que reproduz o conceito 

disposto pelo Decreto 6.330/81, qual seja: “conjunto heterogêneo de 



materiais resultantes das atividades humanas”. A sistematização 

proposta pelo art. 37 e seus incisos modifica as previsões constantes no 

Decreto 6.330/81, e define resíduos públicos, resíduos domiciliares, 

resíduos especiais e resíduos perigosos, sendo que esta última 

nomenclatura não era adotada pelo Decreto, que apenas discriminava 

lixo doméstico, lixo público e lixo proveniente de resíduos sólidos 

especiais. Ademais, o art. 38 destaca a classificação dos serviços 

entendidos como sendo de limpeza pública, e o faz de forma mais 

concisa, apenas sete incisos, enquanto o Decreto contava com 

dezessete.  

(iii) A temática do resíduo hospitalar também é abordada, havendo reforço 

da previsão feita pelos Decretos 8.531/91 e 8.611/91, ao estabelecer 

que é de responsabilidade dos estabelecimentos de serviço de saúde a 

triagem dos tipos de resíduos por eles gerados, selecionando-os de 

acordo com as normas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, 

acondicionando-os e armazenando-os convenientemente para o 

transporte.  

(iv) Diferentemente das previsões imprecisas do art. 19, do Decreto 

6330/81, quanto à disposição final dos resíduos sólidos, o art. 62 da 

legislação em comento adota critérios mais específicos, estabelecendo 

que a destinação não poderá ser feita em terrenos baldios do Município, 

sob pena de multa e retenção do veículo, podendo ser feita em área 

oferecida pelo Município, desde que autorizada pelo Departamento 

competente, podendo ser aplicado o que dispõe a tabela de preços dos 

serviços praticados pelo Município.  

(v) Os arts. 47, 48, 49 e 50, tratam dos resíduos domiciliares e comerciais e 

da competência do Município de Vitória em realizar a limpeza pública na 

circunscrição da municipalidade. Os dispositivos demandam 

regulamentação, no que diz respeito ao armazenamento dos resíduos e 

a coleta regular gerenciada pelo Município, o que é feito pelo Decreto 

11.055/01.  

 



 Decreto Nº 11.055/2001  

Este decreto, publicado em 26 de outubro de 2001, “Estabelece normas de 

acondicionamento, armazenamento e apresentação de resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais, para coleta regular gerenciada pelo Município de 

Vitória”. 

O Decreto 11055/01 estabelece, portanto, normas de temática diretamente 

relacionada com o saneamento básico, conforme sustentado em análises 

anteriores.  

Ele não faz menção ao Decreto 6.330/81 que trata especificamente da limpeza 

urbana do município, o que reforça a compreensão de que esse Decreto foi 

abarcado pela Lei 5.086/00. Isso porque, suas previsões foram englobadas na 

Lei 5.086/00, tendo sido também modificadas e atualizadas, não restando 

razões para a manutenção das previsões da referida regulamentação. O 

Decreto 11.055/01, em seu art. 8º mencionada expressamente a revogação 

dos Decretos 10.750/00 e 10.602/00.  

O decreto se propõe a regulamentar os art. 47, 48, 49 e 50 da Lei 5.086/00, e 

trata especificamente, na forma do art. 1º, dos resíduos sólidos domiciliares e 

comerciais cuja produção é igual ou superior a 100 litros produzidos num 

período de 24 horas. Estes deverão ser obrigatoriamente apresentados ao 

serviço de coleta, devidamente armazenados em contentores resistentes, os 

quais devem seguir as especificações contidas no caput e §1º do art. 1º.  Os 

demais artigos encarregam-se de determinar o procedimento de coleta, bem 

como a necessidade de observar os horários fixados pela administração 

pública municipal, bem como a correta disposição dos resíduos sólidos em 

sacolas plásticas. O descumprimento às normas estabelecidas acarretará, na 

forma do art. 5º, a penalidade de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

podendo ser aplicada em dobro nos casos de reincidência. O art. 6º excetua às 

normas previstas no decreto, os resíduos classificados como perigosos e os 

especiais, previstos no art. 37, inciso III, da Lei 5.086/00. 

 

 Lei Nº 5.814/2002  



Esta lei, publicada em 31 de dezembro de 2002, “Institui a Taxa de Coleta de 

Resíduos Sólidos (TCRS) em substituição à Taxa de Limpeza Urbana”. Dentre 

outras disposições, apresenta a forma de cálculo para a TCRS, variável para 

cada bairro e tipo de uso do imóvel. 

A Lei 5814/02 atende ao que se propõe ao instituir a taxa de coleta de resíduos 

sólidos (TCRS), em substituição à taxa de limpeza urbana, que tem como fato 

gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços listados nos incisos I, II e 

III do art. 1º, sendo o contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu 

domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, na forma do art. 2º. A 

definição de resíduos sólidos remete à Lei 5.086/00, e à Lei 5814/02, que foi 

regulamentada pelo Decreto 11.509/02. Os demais dispositivos dispõem sobre 

a base de cálculo, o lançamento e a arrecadação da taxa. Restam revogados o 

inciso I do art. 1º e o capítulo II da lei 3.704/90, bem como a tabela para 

cobrança de taxa de limpeza pública.   

 

 Lei Nº 6.079/2003  

Esta lei, publicada em 30 de dezembro de 2003, “Dispõe sobre a organização 

do Sistema de Limpeza Pública do Município de Vitória; estrutura seu ente 

regulador; autoriza o Poder Público a delegar a execução dos serviços públicos 

mediante concessão; institui a Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza 

Pública - FISLIMP; cria o Fundo Municipal de Limpeza Pública - FUMLIMP, e 

dá outras providências”. 

Isto é, a Lei 6079/03 dispõe sobre a organização do Sistema de Limpeza 

Pública do Município de Vitória, tendo como propósito estruturar seu ente 

regulador, autorizar o Poder Público a delegar a execução dos serviços 

públicos mediante concessão, instituir a Taxa de Fiscalização dos Serviços de 

Limpeza Pública - FISLIMP e criar o Fundo Municipal de Limpeza Pública – 

FUMLIMP.  

Apesar de não mencionar ao longo de suas previsões, a temática se relaciona 

com o saneamento básico por tratar do manejo de resíduos sólidos. No art. 2º, 

a Lei frisa, dentre outros, o dever do Município em estimular a expansão e a 



melhoria da infraestrutura e dos serviços de limpeza pública em benefício da 

população. Ademais, no art, 3º trata dos princípios norteadores do sistema de 

limpeza pública do Município de Vitoria, os quais não são sequer mencionados 

no Código de Limpeza Pública, instituído pela Lei 5.086/00.  

O Sistema de Limpeza Pública é composto, na forma do art. 7º, pelo conjunto 

integrado pelo Poder Público, pelos usuários, pelos operadores, pelo ente 

regulador, pelos bens e processo que, de forma articulada e inter-relacionada, 

concorrem para a oferta à coletividade dos serviços de limpeza pública do 

Município. A Lei cumpre o objetivo de organizar esse sistema, principalmente 

por estabelecer os princípios, as diretrizes do sistema, determinar os direitos e 

deveres dos usuários. A legislação volta a definir o que são sérvios de limpeza 

pública, conceituação também realizada pela Lei 5.086/00.  

Cabe ponderar que mesmo tendo o intuito específico de organizar o sistema de 

limpeza urbana, em complementação as previsões do Código de Limpeza 

Urbana, o art. 11 direciona para outra Lei, a futura criação de ente regulador 

responsável pelo controle, regulação e fiscalização dos serviços de limpeza 

pública.  

As atribuições relativas ao ente regulador mencionado pelo art. 11 são 

definidas no art .45, restando, portanto, apenas a criação do referido ente, o 

que não é feito pela presente Lei. O art. 52 determina que as atribuições 

destinadas ao ente regulador deverão ser exercidas pela Secretaria Municipal 

de Serviços (SEMURB) e pela Companhia de Desenvolvimento de Vitória 

(CDV), enquanto não for editada a lei específica.  

Os demais dispositivos tratam de estabelecer o regime público e privado, bem 

como a prever questões atinentes a concessão, permissão e autorização, bem 

como instituir o Fundo Municipal de Limpeza Pública (art. 41), destinado a 

custear os serviços de limpeza pública prestados no regime público, e prover 

receitas para o custeio das atividades o ente regulador, cuja criação futura foi 

determinada pelo art. 11.  

A taxa de fiscalização de limpeza pública é instituída pelo art. 47 da Lei, sendo 

a base de cálculo e o contribuinte, definidos, respectivamente, pelos arts. 48 e 



49. A taxa decorre do exercício da atividade de polícia, controle e fiscalização 

sobre a prestação dos serviços de limpeza pública de qualquer natureza, 

especialmente aqueles descriminados nos incisos do art. 47.  

 

 Lei Nº 6.282/2005  

Esta lei, publicada em 18 de março de 2005, dispõe sobre alterações na 

estrutura organizacional do Município de Vitória. Uma das alterações é a 

transferência de cargos relacionados com o manejo de resíduos sólidos e 

limpeza urbana da SEMMAM para constituir a estrutura organizacional da 

SEMSE.  

A Lei 6282/2005 traz uma série de modificações de ordem organizacional da 

administração, e justamente por isso não tem relação direta com a matéria de 

saneamento básico. Assim, a lei: extingue 03 cargos de Administrador 

Regional; transforma 04 cargos de Administrador Regional; Transfere cargos 

da SEMMAM para a Secretaria Municipal de Serviços; extingue a 

Subcoordenadoria de Valorização da Juventude; cria a Secretaria Municipal de 

Planejamento e extingue a Coordenadoria de Planejamento; transforma o 

cargo de Secretário-Chefe da Coordenadoria de Planejamento para Secretário 

Municpal de Planejamento; transfere os cargos da Coordenadoria para a 

Secretaria de Planejamento; a Guarda Civil Municipal de Vitória passa a 

denominar-se Coordenadoria de Segurança Urbana e transforma o cargo de 

Coordenador Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória em Secretário-Chefe 

da Coordenadoria de Segurança Urbana. 

A Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, o Conselho 

Municipal de Direitos Humanos e Segurança Pública, a Subsecretaria de 

Diretos Humanos e Segurança Pública e o Núcleo de Políticas de Gênero e 

raça passam a denominar-se, respectivamente, Secretaria Municipal de 

Cidadania e Direitos Humanos, Conselho Municipal de Direitos Humanos, 

Núcleo de Políticas de Direitos Humanos, Subsecretaria de Direitos Humanos e 

Departamento de Políticas de Gênero e Raça. 



Ademais, cria na SEDEC a Subsecretaria de Turismo, a Subsecretaria de 

Desenvolvimento Econômico, o Departamento de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável, a Divisão de Apoio à Micor e Pequena Empres e a Divisão de 

Análise e Promoção Econômica. 

Portanto, trata-se de correlação bastante indireta com o tema, apenas na 

medida em que reestrutura o formato dos órgãos gestores. 

 

 Decreto Nº 12.371/2005  

Este decreto, publicado em 05 de agosto de 2005, regulamenta os artigos 4º e 

6º da Lei Nº 6.282/2005. 

O Decreto 12.371/05 é composto por apenas dois artigos, e cumpre o objetivo 

específico de regulamentar os arts. 4º e 6º da Lei 6.282/05, que dispõem sobre 

a transferência de órgãos da Secretaria de Meio Ambiente para construir a 

estrutura organizacional da Secretaria de Serviços.  

A Secretaria de Serviços fica responsável diretamente, como parte contratante, 

por obrigações contratuais assumidas anteriormente pela Secretaria de Meio 

Ambiente, junto a terceiros, para atender às necessidades da Usina de Lixo de 

Vitória, através da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, geradas por 

força de convênios de cooperação técnica e financeira, celebrados entre a 

Empresa Pública e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

 

 Lei Nº 6.669/2006  

Publicada em 15 de julho de 2006, a lei “Institui a coleta seletiva de ‘lixo’ nos 

estabelecimentos da rede municipal de ensino de Vitória, escolas privadas de 

ensino médio e superior”. Revoga a Lei Nº 5.093/2000. 

Ademais, a legislação obriga a instalação de lixeiras de coleta seletiva em 

todas as dependências dos estabelecimentos de ensino, sendo competência 

do Poder Executivo realizar a padronização.  



A pertinência com a matéria do saneamento básico está justifica por se tratar 

do manejo de resíduos sólidos, sendo a coleta seletiva uma medida de política 

ambiental essencial para segurança e melhor destinação e aproveitamento dos 

resíduos.  

A legislação instituiu o que se comprometeu e é sintética, contando apenas 

com cinco breves artigos. Entretanto, determina que haverá posterior 

regulamentação da matéria, seguindo a prática adotada pelas demais leis 

analisadas, que poderiam abordar mais aspectos, ao invés de direcioná-los aos 

decretos que contribuiem para a multiplicação exponencial dos diplomas legais.  

 

 Decreto Nº 12.935/2006  

Este decreto, publicado em 19 de agosto de 2006, transfere a Gerência de 

Abastecimento, a Coordenação de Mercado e a Coordenação de Feiras, da 

estrutura organizacional da Secretaria de Meio Ambiente, para a estrutura 

organizacional da Secretaria de Serviços. É composto por apenas três artigos e 

é elencada na presente análise por tratar de secretarias diretamente envolvidas 

com a questão do saneamento. 

 

 Decreto Nº 12.983/2006  

Este decreto, publicado em 29 de setembro de 2006, transfere a Gerência de 

Manutenção de Parques e Praças e a Coordenação de Manutenção de 

Parques e Praças da estrutura organizacional da Secretaria de Meio Ambiente 

para a Secretaria de Serviços. Novamente, é uma elencada na presente 

análise por tratar de secretarias diretamente envolvidas com a questão do 

saneamento. 

 

 Lei Nº 7.099/2007  



Esta lei, publicada em 02 de outubro de 2007, “Autoriza o Poder Executivo a 

firmar convênios com Cooperativas e Associações de Reciclagem de Resíduos 

Sólidos sediadas no município de Vitória, e empresas afins”. 

Objetiva promover a coleta e a triagem dos materiais coletados seletivamente 

no Município, com a finalidade de ensejar o seu reaproveitamento. Trata-se de 

legislação relevante por criar meios de efetivar a correta destinação e o 

aproveitamento dos resíduos provenientes das políticas de coleta seletiva 

previstas, por exemplo, pela Lei 6.669/06. 

 

 Lei Nº 8.043/2010  

Esta lei, publicada em 27 de dezembro de 2010, “Determina a instalação de 

recipientes para a coleta de produtos potencialmente perigosos à saúde e ao 

meio ambiente, ‘lixo tecnológico’, como baterias de telefones celulares usadas 

e outros”. 

A Lei 8043/10 determina que as empresas e as redes autorizadas de 

assistência técnica que distribuem ou comercializam produtos potencialmente 

perigosos à saúde e ao meio ambiente devem instalar recipientes para coleta 

desses produtos nos locais em que se efetuarem as vendas.  

O parágrafo primeiro do art. 1º destaca que produtos potencialmente perigosos 

são resíduos urbanos como as pilhas, as baterias, as lâmpadas fluorescentes, 

as lâmpadas de mercúrio e de sódio, os frascos de aerossóis em geral, os 

termômetros e outros produtos que contenham mercúrio, os cartuchos e os 

toners para fotocopiadoras e impressoras a laser. No art. 2º, a legislação 

estabelece quais. 

Esta previsão traz previsão particularmente importante para a logística 

integrada de resíduos, mas dá continuidade à prática adotada por legislações 

anteriores, que ao estimularem a criação de outras leis e regulamentos 

incentivam a multiplicação de diplomas normativos que dificultam a aplicação e 

compreensão sistêmica das leis, em caminho inverso ao ideal processo de 

condensação da legislação. 



 

 Lei Nº 8.072/2011  

Esta lei, publicada em 10 de fevereiro de 2011, “Cria o Programa de Limpeza 

Pública em morros e locais abandonados e inacessíveis”. A Lei autoriza o 

Poder Executivo a trocar volumes de saco de 60 litros contendo resíduos 

selecionados por vale-refeição e vale-transporte. 

A Lei 8072 de 2011 instituiu o Programa de Limpeza Urbana e Recolhimento 

de Lixos em morros e locais abandonados e inacessíveis, reafirmando o 

compromisso da administração com a reciclagem e a preocupação com os 

resíduos depositados em locais abandonados. A questão do manejo dos 

resíduos sólidos, que é componente do saneamento básico, é de primeira 

relevância, conforme ressaltado a seguir, mas é tema que é tratado de forma 

dispersa por intermédio de diferentes legislações, apesar da existência do 

Código de Limpeza Urbana.  

Ao invés de promover a criação destas legislações paralelas, é recomendável a 

alteração do próprio Código ou nele mesmo estabelecer menções diretas e 

expressas à regulamentação federal, a fim de inserir estas temáticas, as quais 

foram omitidas à época da edição da referida legislação. Isso porque, a criação 

de uma codificação a respeito de dada matéria tem o intuito de compilar as 

previsões esparsas sobre o tema, e promover complementações em separado 

de forma continuada frustra o objetivo principal do Código, e desvaloriza uma 

iniciativa que poderia ser o caminho para a solucionar o problema da 

multiplicidade de diplomas legais municipais em matéria ambiental. Aqui, 

justamente por se tratar de um código, esse problema recorrente na 

normatização municipal se torna ainda mais grave. 

(i) A legislação determina que cabe à Secretaria de Obras da Prefeitura 

elaborar e coordenar os planos de ações para definir os locais sem 

acesso, sendo de responsabilidade da mesma Secretaria o fornecimento 

dos equipamentos necessários.  

(ii) O art. 4º determina que o pagamento pelo serviço cabe ao Poder 

Excecutivo, quando se tratar de terrenos públicos, e, nos particulares, o 



serviço deverá ser cobrado do proprietário. Por medida de segurança, o 

art. 7º estabelece que os terrenos particulares clasificados como 

abandonados devem ser identificados pela Prefeitura, havendo 

cientificação dos proprietários e colocação de placa visível esclarecendo 

que se trata de “área de risco” para a contaminação à saúde pública. 

Para essas áreas, deve ser estipulado prazo para limpeza e 

conservação.  

(iii) O art. 8º frisa que todo lixo recolhido no processo descrito deve ser 

submetido ao processo de reciclagem, com a intuito de recompor os 

gastos dispendidos pela administração pública em função do 

recolhimento dos materiais. 

 

 Lei Nº 8.079/2011  

Esta lei, publicada em 15 de fevereiro de 2011, dispõe sobre a concessão de 

desconto de 50% sobre a taxa prevista no item 8, do anexo 06, da Lei 7.644 de 

2008, aos condomínios que instituirem a coleta seletiva de lixo em suas 

dependências, bem como realizarem campanhas internas de incentivo à coleta 

seletiva de lixo, adotando recipientes próprios, em conformidade com as 

especificidades da legislação, para o depósito em separado dos lixos seco e 

úmido.  

A presente lei realiza conceituações relevantes para sua aplicação, mas segue 

a prática das demais, ao direcionar para outros diploma legais, cuja criação se 

dará em momento posterior, a regulamentação sobre o funcionamento e 

organização da coleta seletiva de que trata a lei. Não restam dúvidas que tais 

previsões de criação pro futuro são essenciais para aplicação da lei, que 

poderia, desde já fazer a previsão desse detalhamento. Isso porque, é 

composta apenas por seis sintéticos artigos, e, mais uma vez, a 

regulamentação feita desta forma apenas contribui para a multiplicação da 

legislação municipal.  

Os decretos, enquanto tipos normativos responsáveis pela regulamentação das 

leis, deveriam ser utilizadas para especificar matérias complexas, que 



necessitam não só de amplo detalhamento, mas também exigem um locus em 

separado em virtude da extensão e complexidade técnica das previsões, que 

não poderiam ser englobadas pela lei objeto da regulamentação por uma 

questão organizacional. Na situação em comento, não se verifica qualquer 

prejuízo caso as especificações sejam previstas na própria lei, tendo em vista 

que esta contém apenas seis breves artigos, e o tema tratado já é específico, 

portanto, o detalhamento não tem caráter extenso. 

(i) O art. 3º traz importantes definições, quais sejam: lixo seco ou 

resíduo reciclável é composto de metais, plásticos, vidros, papeis, 

embalagens longa vida, isopor e demais matérias passíveis de 

retorno a um ciclo produtivo, e lixo úmido orgânico, não reciclável, é 

composto de sobre de alimentos, cascas de frutas e verduras, borra 

de café e chá, cigarros, papel higiênico, papel toalha, fraldas usadas 

e demais materiais não passíveis de retorno ao um ciclo produtivo. 

Coloca a legislação municipal em consonância com a federal. 

 

 Decreto Nº 15.066/2011  

Este decreto, publicado em 18 de junho de 2011, estabelece a forma de 

organização e regulamenta o funcionamento das unidades administrativas da 

Secretaria de Serviços. Revoga o Decreto Nº 12.652/2006. 

O Decreto 15.066 de 2011 estabelece a forma de organização e regulamenta o 

funcionamento das unidades administrativas da Secretaria de Serviços, 

contemplando as modificações realizadas pelos Decretos 12.371 de 2005 e 

12.935 de 2006. Em função da temática de ordem organizacional e 

administrativa, a relação com saneamento básico se limita às previsões das 

etapas da coleta seletiva e os respectivos órgãos competentes para a 

realização da triagem, conservação, manutenção da usina, atividades de 

recebimento e venda de suprimentos e execução do programa de coleta 

seletiva.   

 



 Lei Nº 8.145/2011  

Publicada em 05 de setembro de 2011, a lei “Dispõe sobre a proibição da 

destinação de óleo comestível no Meio Ambiente e dá outras providências”. 

A repercussão para o saneamento básico é direta, em função do potencial 

poluidor do dejeto em questão, mas a legislação aprensenta dificuldades e 

omissões de cunho fiscalizatório, além de transferir para futura regulamentação 

as especificações que já poderiam constar em suas previsões.  

O art. 2º estabelece que óleo comestível é o óleo vegetal de qualquer espécie, 

gordura vegetal hidrogenada e gordura animal, e destaca, também, que a 

expressão “meio ambiente”, deve ser entendida como o solo, os cursos d’água, 

o sistema público de coleta ou tratamento de esgoto, a fossa séptica ou 

qualquer outro sistema de coleta ou tratamento de esgoto.  

Estão sujeitos a esta proibição tanto condomínios residenciais, quanto órgãos 

da administração pública e estabelecimentos comerciais como restaurantes, 

bares, cozinhas industriais e lanchonetes. O art. 4º determina a aplicação de 

penalidade nos casos de descumprimento, podendo ser de advertência e multa 

a depender das circunstância e da reincidência, e art. 5º preceitua que o Poder 

Executivo editará, no prazo de 90 dias, regulamentação da referida lei.  

 

 Lei Nº 8.158/2011  

Publicada em 23 de setembro de 2011, a lei “Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de dar publicidade aos dias e horários de coleta e transporte dos resíduos 

sólidos no município de Vitória”. 

A Lei 8.158 de 2011 aproxima-se da temática do senamento básico por tratar 

do manejo de resíduos sólidos, mas dispõe somente sobre a obrigatoriedade, 

por parte do concessionário do serviço de limpeza urbana, em dar publicidade 

aos dias e horários de coleta e transporte dos resíduos sólidos nas áreas 

constantes  do contrato de concessão com o Município de Vitória. A 

publicidade deverá ser feita, conforme prevê o art. 2º, através do site da 

Prefeitura Municipal e do sistema Fala Vitória (156).  



 

 Lei Nº 8.308/2012  

Esta lei, publicada em 11 de junho de 2012, “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

coleta seletiva de resíduos sólidos nos locais que discrimina”. Os locais 

definidos na lei são: condomínios; shopping centers; teatros, cinemas, 

cerimoniais, estádios, ginásio e similares; clubes esportivos; bares, boates, 

restaurantes e praças de alimentação e; imóveis comerciais. 

A Lei 8.308 de 2012 instituiu a coleta seletiva obrigatória de resíduos sólidos do 

Município de Vitória, que será incentivada com a fiscalização e monitoramento 

por quantidade pelo órgão competente. Trata-se de mais uma legislação 

autônoma abordando a questão do manejo de resíduos sólidos, que com isso 

complementa o rol das tantas outras que debruçam-se sobre a mesma 

temática, realizando pequenos acréscimos no que diz respeito à 

obrigatoriedade de coleta seletiva, esta que já deveria ter sido realizada 

quando da edição da primeira lei a respeito do assunto, na Lei 6.669 de 2006.  

Ademais, o art. 175 da Lei Orgânica Municipal prevê que cabe ao “poder 

executivo implementar política setorial visando a coleta seletiva, o transporte, o 

processamento e a disposição final adequada de resíduos urbanos”, sendo que 

essa efetivação só ocorreu de forma expressa com a presente legislação que 

data de 2012.  

(i) A lei trata de definições essenciais para sua aplicação, tais como: lixo 

úmido, lixo úmido sujo e lixo úmido limpo. O descumprimento pode 

repercutir na aplicação de penalidade, havendo prazo de 90 dias para os 

destinatários pactuarem junto ao município a implementação da política 

pública prevista no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, bem como a 

adequação necessária.  

(ii) Ao final do prazo previsto no art. 4º, de 90 dias, as articulações entre os 

empreendimentos listados no art. 1º e a administração municipal, as 

quais estabeleceram um plano estratégico para cumprimento das 

disposições da presente lei, deverão traduzir-se em acordos setoriais 

locais, os quais devem se dar em consonância com os acordos setoriais 



estabelecidos no âmbito do Comitê Interministerial criado pelo Decreto 

nº 7404 de 2010, que regulamenta a Lei 12.305 de 2010 (PNRS).  

 

 Lei Nº 8.317/2012  

Esta lei, publicada em 27 de junho de 2012, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

coleta e destinação de resíduos sólidos em eventos realizados no município de 

Vitória”. 

Esta legislação prevê instrumentos para efetivar suas disposições, dentre eles 

cabe mencionar que a concessão e a renovação de alvarás de localização e 

funcionamento para realização de eventos é condicionado à apresentação de 

projeto de coleta e destinação dos resíduos gerados. Apesar de realizar essa 

ressalva prévia, a legislação não prevê qualquer fiscalização a ser realizada 

depois do acontecimento dos eventos, o que fica a cargo da fiscalização 

convencional prevista na Lei 6.080/2003 e Decreto 11.975/2004.   

 

 Lei Nº 8.350/2012  

Esta lei, publicada em 14 de setembro de 2012, “Dispõe sobre a 

comercialização de resíduos sólidos urbanos com potencial de reciclagem no 

município de Vitória, enquanto houver excedentes à capacidade de 

processamento pelas associações ou cooperativas de catadores e dá outras 

providências”. 

A Lei 8350/2012 determina que cabe ao Município de Vitória a comercialização, 

mediante procedimento licitatório prévio conforme determina a Lei Federal 

8.666/93, dos resíduos sólidos urbanos reutilizáveis ou recicláveis. Essa 

obrigatoriedade sobrevém quando as associações e cooperativas de catadores 

de material reciclável não possuírem capacidade operacional para realizar o 

gerenciamento dos resíduos sólidos recolhidos na coleta seletiva realizada pela 

administração pública. 



Aqui, a preocupação central é o tratamento dispensado à dimensão social, 

tendo em vista afetar diretamente a fonte de renda dos catadores. A previsão 

em si não oferece riscos, mas é um caso claro de necessidade de análise da 

prática, sobretudo buscando identificar as reais causas da falta de capacidade 

operacional. Isto porque, na lógica colocada desde a Constituição, passando 

pela legislação federal, é de que a prioridade máxima é pelo empoderamento 

desses trabalhadores. Logo, a solução alternativa, conforme proposta pela 

presente lei, apenas é constitucional e legal se a falta de capacidade é de fato 

insuperável, ou seja, não se deve, por exemplo, à falta de estrutura física, 

tecnologia mais moderna ou capacitação para o empreendedorismo. 

A legislação, diretamente relacionada com o saneamento básico por tratar do 

manejo de resíduos sólidos, não direciona matéria para ser regulamentada for 

futuro decreto, sendo que, ao estabelecer a obrigação do Município nas 

hipóteses ausência de capacidade das associações de catadores e caso evite 

as ressalvas anteriormente colocadas, evita que por dificuldade técnica os 

resíduos deixem de ser comercializados e corretamente destinados.   

Ademais, conforme estabelece o art. 2º da presente lei, os recursos financeiros 

provenientes da comercialização de resíduos sólidos serão destinados ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente de Vitória (FUNDAMBIENTAL). Este fundo, 

instituído e regulamentado pela Lei 7.876/2010 está direcionado para projetos e 

iniciativas que fomentem a educação ambiental, bem como as organizações 

cooperativas cujo objetivo seja a revalorização para reintrodução de materiais 

no ciclo produtivo, dentre outras iniciativas voltadas para a implementação de 

políticas públicas de sustentabilidade.    

 

 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 

O presente parecer trouxe os aspectos gerais e específicos sobre cada lei 

municipal concernente ou tangente ao saneamento básico no âmbito do 

Município de Vitória. As pontuações específicas encontram-se no levantamento 

apresentado e devem ser analisadas individualmente e no conjunto, mas faz-se 

necessário uma síntese objetiva daquelas que trazem maior preocupação no 

momento, conforme segue: 

(i) legislação extensa, mas não abrangente de todos os aspectos 

necessários; 

(ii)  a mesma temática é tratada repetidamente por diferentes 

instrumentos legais sem necessariamente fazer menção ao anterior 

ou se preocupar com a articulação entre eles. Por vezes, não é nem 

possível saber quais normas estão ou não vigentes; 

(iii) uma legislação “retalho” quando é técnica pode trazer os benefícios 

da especificidade do tratamento dos aspectos em questão, mas se 

verifica que não é o caso. Da forma como está sendo feito no 

Município de Vitória, percebe-se que leva naturalmente a uma 

dificuldade de compreensão pelo munícipe e a uma dificuldade de 

fiscalização pelo Estado. Em outras palavras, faz-se necessária uma 

revisão, levando em conta os aspectos aqui apresentados, e 

reunindo as questões, aumentando a transparência e a eficiência 

normativa; 

(iv) O município de Vitória já está em atraso com o prazo estabelecido 

pela legislação federal para a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento, o que pode acarretar sérios prejuízos financeiros e, 

consequentemente, de aplicação das soluções para o saneamento; 

(v) Uma legislação de saneamento precisa ser articulada com a 

legislação ambiental como um todo e, em especial, com as 

legislações sobre recursos hídricos, drenagem, solo, atmosfera e 

resíduos sólidos. Assim, embora toda a legislação analisada careça, 

de modo geral, dessa articulação, essas a integração dessas 

políticas deve ser priorizada; 



(vi) Uma legislação de saneamento precisa ser articulada, portanto, entre 

os diferentes órgãos gestores, o que já se procura garantir a partir do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente e, mais especificamente, pelo 

Sistema Municipal de Meio Ambiente. Assim, não se percebe 

necessário revisitar a questão e nem mesmo revisitar quais devem 

ser os órgãos gestores envolvidos, mas apenas tê-la como ponto de 

partida para a implementação das medidas sanitárias; 

(vii) As questões ambientais, notadamente as de saneamento, não 

respeitam divisões geográfico-territoriais impostas pelo ser humano. 

Logo, toda a integração, constantemente buscada, passa também 

por articulação entre municípios e entre entes federados. Claro que 

nem sempre isso está ao alcance de um Município. Mas no caso do 

Município de Vitória parece se apresentar oportunidade singular para 

desempenho da função mediadora, não só por ser a capital, mas 

também por sua localização, que o tornam vulnerável aos efeitos das 

políticas sanitárias dos demais. 


