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1. RESUMO 

 Nas últimas décadas a preocupação com o desenvolvimento econômico 

sustentável, sem agressão ao meio ambiente, tem ganhado cada vez mais espaço 

nas discussões entre os governantes das principais nações mundiais. Embora os 

debates estejam centrados em aspectos macro e de amplo impacto sobre o Planeta 

Terra, pequenas ações regionalizadas podem repercutir positivamente, na melhoria 

das condições ambientais globais. Por vivenciarmos os problemas ambientais que 

acometem o município de Ribeirão Preto, busca- se neste trabalho realizar um 

estudo da problemática referente ao descarte inadequado de resíduos sólidos que é 

uma triste realidade para a população ribeirão-pretana, e que gera um grave impacto 

negativo, sobre o meio ambiente. A partir da análise de legislações específicas, 

busca-se encontrar lacunas que impedem a efetiva aplicação de medidas protetivas 

ao meio ambiente e propor medidas que coíba a agressão ao bem coletivo maior, 

que é o meio ambiente equilibrado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional, acelerado em Ribeirão Preto, tem gerado graves 

problemas ambientais na cidade. Dentre os diversos problemas ambientais que 

acometem a cidade, o descarte inadequado de resíduos sólidos das mais diversas 

naturezas, se mostra como um dos mais graves. A ausência de políticas de proteção 

ambiental eficiente tem contribuído para o agravamento da degradação ambiental. 

Com este trabalho buscaremos compreender as razões que levam ao descarte 

irregular de resíduos sólidos e as constantes agressões ao meio ambiente no 

município de Ribeirão Preto. Também iremos propor medidas adequadas, para que 

os descartes dos resíduos passem a ocorrer de forma adequada. A expectativa é 

que este trabalho contribua com a redução das agressões ao meio ambiente no 

município de Ribeirão Preto e que possa ser utilizado como modelo por outras 

prefeituras, que apresentem problema similar.  

 

3. OBJETIVOS 

Para evitar que o problema se torne de difícil reversão é preciso que sejam 

adotadas medidas eficientes, pontuais e não apenas paliativas. Por essa razão, faz 

necessário um estudo das causas do descarte irregular dos resíduos sólidos, bem 

como dos instrumentos normativos administrativos de gestão integrada, com a 



propositura de medidas de destinação adequadas, levando em consideração as 

demandas do Município de Ribeirão Preto. 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver propostas administrativas e legislativas para elaboração de um 

plano de gestão eficiente no que se refere à destinação adequada de resíduos 

sólidos. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Estudar os mecanismos administrativos e legislativos de outros municípios 

que atendem os requisitos do Programa Município VerdeAzul do Estado de 

São Paulo; 

b) Estudar instrumentos que possibilite um desenvolvimento sustentável da 

cidade em harmonia com o meio ambiente; 

c) Pesquisar as consequências ao meio ambiente e aos munícipes de Ribeirão 

Preto quanto à destinação inadequada dos resíduos sólidos. 

 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica e documental nas áreas de direito ambiental, 

constitucional e municipal, em especial no levantamento do cenário atual do 

município quanto à destinação de resíduos sólidos. Serão utilizados os métodos 

dedutivo e indutivo, quanto à análise da legislação vigente, bem como da 

jurisprudência dos tribunais estaduais e superiores. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Analisar o Código do Meio Ambiente de Ribeirão Preto - Lei Complementar 

1.616/2004, confrontando este com o que é preconizado pela Política Nacional do 

Meio Ambiente – Lei Complementar 6.938/1981, pelo Estatuto da Cidade - Lei 

10.257/2001 e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, com 

objetivo de detectar pontos que encontram em desarmonia com estes diplomas.  

 Também se busca analisar o que é preconizado pelo Programa Município 

VerdeAzul do Estado de São Paulo e detectar pontos que que o município de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument


Ribeirão Preto não atende, com objetivo de permitir um maior acesso no município 

ao Fundo Estadual de Controle de Poluição, que é controlado pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Diante do grande aparato legislativo ambiental, que respalda o município de 

Ribeirão Preto, seria plausível que a sustentabilidade ambiental fosse uma realidade 

para os munícipes, fazendo com que o poder executivo municipal atendesse 

plenamente o direito constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

saudável e equilibrado.  

 Porém em virtude de vários aspectos, o desrespeito as diferentes normas 

legislativas ambientais são bastante frequentes de ocorrerem dentro dos limites do 

município de Ribeirão Preto. 

 Faz se necessária adoção de medidas administrativas, civis e penais severas, 

para a punição aos causadores de atos lesivos contra o meio ambiente. Porém, não 

bastam apenas legislações, teoricamente eficientes para solucionar problemas na 

esfera ambiental. É necessário que a população possua educação ambiental, para 

que assim, esta também seja capaz de defender o patrimônio ambiental que é de 

todos nós.   
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