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1 INTRODUÇÃO 

O aterro sanitário é considerado uma das técnicas mais eficientes e seguras de destinação de 

resíduos sólidos, pois permite um controle eficiente e seguro do processo e quase sempre 

apresenta a melhor relação custo-benefício.  

No município Centenário/TO, através da Lei Municipal nº 354/2014 de 21/05/2014, foi 

instituído o Plano Municipal de Saneamento do Município com a finalidade de fornecer 

subsídios tanto técnicos como econômicos objetivando a universalização e a adequação da 

prestação de serviços de saneamento básico, entre eles a limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos na Sede e localidades do Município. 

Atualmente, os resíduos sólidos gerados no município de Centenário, principalmente os 

gerados na zona urbana são destinados a um lixão da cidade, quando não dispostos em 

terrenos, enterrados ou até mesmos queimados indiscriminadamente pelos habitantes. 

Neste sentido, em função do destino ambientalmente inadequado dado como destinação final 

aos resíduos sólidos urbanos do município de Centenário/TO, e a previsão de adequação dessa 

situação no Plano Municipal de Saneamento Básico, a Prefeitura de Centenário optou por 

buscar estratégias para uma destinação correta dos resíduos gerados no município, buscando 

soluções definitivas e eficientes para o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos e de serviços de saúde de forma ambientalmente adequada através da implantação 

de um Aterro Sanitário de Pequeno Porte – ASPP, na zona rural do município de Centenário– 

TO. 

Desta forma, foi contratada uma empresa especializada para elaboração do projeto do ASPP 

e regularização ambiental da atividade de tratamento e destinação final de resíduos sólidos 

urbanos do município de Centenário. 

O presente Plano de Ação objetiva cumprir Resolução Nº 139/2018 – TCE/TO, a qual determina 

aos Prefeitos tocantinenses uma série de providências a serem tomadas, dentre elas 

encaminhar, em meio eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins: 

A.4)- No prazo de até 90 (noventa) dias, de um plano de ação ao 

TCE/TO, contendo etapas, prazos, responsáveis, com identificação e 

telefone, para a implantação e a operacionalização do aterro 

controlado ou sanitário do município. 
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2 IDENTIFICAÇÃO 

2.1 Do Empreendimento 

Trata-se de uma Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Disposição Final – 

composto de Usina de Triagem e Compostagem de resíduos e um Aterro Sanitário de Pequeno 

Porte (ASPP), conforme Resolução CONAMA nº 404/2008, localizado Loteamento Santa Rosa, 

Parte do Lote 58, zona rural de Centenário/TO. 

2.2 Do Empreendedor 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Centenário 

CNPJ: 37.420.676/0001-44 

Prefeito Municipal: Wesley da Silva Lima 

Endereço: Avenida Ullises Guimarães, s/n, Centro 

CEP:77.723-000 

Cidade: Centenário/TO 
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3 SITUAÇÃO ATUAL DO EMPREENDIMENTO 

Foi solicitado ao Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins o licenciamento da atividade de 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos do município de Centenário 

(documentos protocolados em 16/05/2018). Foram requeridas as seguintes licenças: 

• Licença Prévia (LP) – apresentação do projeto básico, com vistas à verificação da 

adequação da localização e da viabilidade do empreendimento. 

• Licença de Instalação (LI) – apresentação do estudo ambiental e do projeto executivo 

do empreendimento. Com a concessão da LI pelo órgão ambiental responsável, o 

empreendedor poderá dar início à obra do aterro sanitário, para a implantação do 

projeto aprovado. 

Também foi solicitada ao Naturatins a Autorização de Exploração Florestal – AEF, referente ao 

desmatamento da área de implantação do empreendimento e também a Anuência Prévia 

para a perfuração de um poço, para atendimento da demanda de água do mesmo.  

Dentre as razões para implantação do Aterro Sanitário de Pequeno Porte de Centenário na 

área escolhida, podem ser citadas as seguintes: 

• Recebimento de até 20 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos;  

• A área localiza-se fora da Área de Segurança Aeroportuária (ASA) dos aeródromos 

privados localizados na região; 

• Inexistência de cursos d’água a uma distância de 200 m da área; 

• Inexistência de núcleos populacionais vizinhos a uma distância mínima de 500 m da 

área; 

• Fácil acesso a área. 

Além disso, o terreno é de propriedade da Prefeitura Municipal de Centenário. Parte do imóvel, 

com área de 16,75 ha, possui Matrícula nº 0483; o restante da área (17,40 ha) encontra-se 

com regularização fundiária em andamento.  

A seguir, têm-se registros fotográficos que mostram a situação atual da área prevista para 

implantação do ASPP de Centenário. 
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Foto 1. Área para instalação do ASPP de Centenário. 

A área onde será instalada a unidade de tratamento e disposição final de resíduos sólidos do 

município de Centenário/TO se localiza no Lote 58 (parte), Loteamento Santa Rosa, zona rural 

do Município, às margens da Rodovia TO-020, na altura do Km 03, sob as coordenadas UTM, 

Fuso 23 L, 240.540,80 m E e 9.008.324,57 m S, possuindo um total de 34,1583 ha.  

O mapa a seguir mostra a localização da área proposta para a instalação do ASPP. 
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Figura 1. Mapa de localização da área do empreendimento. 

O acesso ao ASPP de Centenário, partindo da sede municipal de Centenário /TO, é feito pela 

Rodovia TO-020, estrada vicinal, no sentido oeste, percorrendo cerca de 03 km, estando a 

área à esquerda, conforme o croqui apresentado na figura a seguir. 
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Figura 2. Croqui de acesso à área de instalação do empreendimento. 

A área está localizada em zona rural do município e em seu entorno há baixíssima 

concentração populacional, estando o centro da cidade de Centenário a mais de 2.500 m. 
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4 PLANO DE AÇÃO 

Este Plano de Ação contempla o planejamento de todas as ações que devem ser 

implementadas para que se possa atingir os resultados almejados no prazo estipulado para 

cada uma delas, objetivando a implantação e operacionalização do Aterro Sanitário de 

Pequeno Porte - ASPP de Centenário/TO. 

Descrição da ação Responsável pela etapa Prazos para execução 

Licenciamento Ambiental do 

empreendimento (obtenção 

da LP e LI) 

Empreendedor - Prefeitura 

Municipal de Centenário 

(depende também da análise 

do Naturatins e outros 

órgãos) 

180 dias 

Licitação das obras de 

implantação do Aterro 

Sanitário de Pequeno Porte 

(ASPP) 

Empreendedor - Prefeitura 

Municipal de Centenário 
90 dias 

Implantação do Aterro 

Sanitário de Pequeno Porte 

(ASPP) 

Empresa contratada 120 dias 

Solicitação da Licença de 

Operação 

Empreendedor - Prefeitura 

Municipal de Centenário 
60 dias 

Encerramento do Lixão e 

fechamento com cobertura 

dos resíduos existentes 

Empreendedor - Prefeitura 

Municipal de Centenário 
120 dias 
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5 CRONOGRAMA 

Apresenta-se a seguir cronograma para as ações que devem ser implementadas, de forma a 

realizar a implantação e operacionalização do Aterro Sanitário de Pequeno Porte - ASPP de 

Centenário/TO, sendo o Mês 1 definido como Julho de 2018. Informamos que os prazos 

estipulados podem mudar em decorrência de tramitações burocráticas ou outras dificuldades 

que podem surgir durante o processo.  

AÇÕES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Licenciamento 
Ambiental 
(Licenças Prévia e 
de Instalação) 

X X X X X X             

Licitação das 
obras 

      X X X          

Implantação do 
ASPP 

         X X X X      

Solicitação da 
Licença de 
Operação 

            X X     

Encerramento do 
Lixão 

              X X X X 
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