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APRESENTAÇÃO 

 

Através da homologação da Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010, deixa de ser 

voluntário e passa a ser obrigatório aos estados e municípios a elaboração e a apresentação de 

seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para que possam firmar  

convênios e contratos com a União para repasse de recursos nos programas destinados a  

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou 

para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou 

fomento para tal finalidade.   

Visando a adequação à legislação vigente, o Município de Cotiporã contratou a elaboração 

do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS. Este Plano aponta e 

descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos produzidos no município, desde sua 

geração até a disposição final, além de propor ao gestor e à comunidade, diretrizes e orientações 

para o gerenciamento adequado dos mesmos.   

Este Plano proporcionará ao município as informações necessárias para implantar, de 

forma gradativa, um gerenciamento racional de seus resíduos sólidos, melhorando a qualidade de 

vida da população, além de sensibilizá-la quanto à minimização e a correta disposição dos seus 

resíduos por meio da Educação Ambiental.  
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INTRODUÇÃO 

O Gerenciamento Integrado dos Resíduos Municipais é um conjunto articulado de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma Administração Municipal 

desenvolve, (com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos), para coletar, segregar, 

tratar e dispor os resíduos gerados pela população. De acordo com a Constituição Federal, cabe 

ao Poder Público Municipal o trabalho de zelar pela limpeza urbana e pela coleta e destinação final 

do lixo. Com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a tarefa das Prefeituras ganha uma 

base mais sólida com princípios e diretrizes, dentro de um conjunto de responsabilidades que tem 

o potencial de mudar o panorama brasileiro sobre o tratamento de resíduos sólidos. 

Conforme divulgado em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

através da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 50,8% dos municípios brasileiros ainda 

destinam os seus resíduos em lixões a céu aberto. Embora esta situação venha se alterando nos 

últimos 20 anos, sobretudo nas Regiões Sudeste e Sul do País, tal situação se configura como um 

cenário de destinação inadequado, que exige soluções urgentes e estruturais para o setor. 

Contudo, independente das soluções e/ou combinações de soluções a serem pactuadas, isso 

certamente irá requerer mudanças social, econômica e cultural da sociedade (IBGE, 2008).  

Neste contexto, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é um mecanismo 

previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o objetivo de promover a 

sustentabilidade das operações de gestão de resíduos sólidos, bem como preservar o meio 

ambiente e a qualidade de vida da população, contribuindo com soluções para os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais envolvidos na questão.  

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos no Plano, a metodologia empregada 

consistiu no levantamento de dados e informações por meio de referências existentes, 

observações em campo, entrevistas e registros fotográficos, para entendimento das questões 

relacionadas à temática do estudo, bem como para caracterização do município.  

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Cotiporã/RS 

foi elaborado pela Equipe Técnica em três etapas, conforme demonstrado a seguir: 

Primeiramente foi elaborada a Concepção da Gestão de Resíduos Sólidos, que apresenta 

uma breve descrição das Tipologias dos resíduos gerados, Segregação, Coleta Seletiva, Logística 

Reversa, Tratamento, Destinação Final, Educação Ambiental, Metas de minimização, Gestão 

Compartilhada e Terceirização de serviços envolvendo os resíduos sólidos urbanos.  

Em seguida foi realizado o Diagnóstico, que apresenta uma descrição detalhada da 

situação atual referente à gestão de resíduos sólidos adotada até o momento pelo município. 
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Também foi realizada a determinação do período de projeto, bem como a apresentação de uma 

projeção da evolução da população e dos resíduos gerados no município até 2030. 

Para finalizar, foi elaborado o Prognóstico, realizado a partir do conhecimento das 

características do município, bem como informações e dados levantados durante todo o 

desenvolvimento deste trabalho, onde foram elaboradas três propostas, todas contemplando o 

gerenciamento dos resíduos sólidos de forma integrada, visando a viabilidade social, ambiental e 

econômica, adaptadas à realidade da unidade em estudo. Das propostas apresentadas à 

Comissão Multidisciplinar Municipal juntamente com a Administração Pública e a Equipe Técnica 

elegeram a Proposta 01, como alternativa de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos mais 

sustentável para ser implantada no município de Cotiporã. 
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Identificação do Proponente 

 Razão Social: Município de Cotiporã

CNPJ: 90.898.487/0001

Endereço: Rua Silveira Martins, N

Município: Cotiporã/RS

CEP: 95335-000 

Telefone para contato: (54

E-mail: cotipora@serragaucha.com

Site: www.cotipora.rs.gov.br

Prefeito Municipal: Constante David Bianchi

1.2 Comissão Multidisciplina

Nome: Jaqueline Bonatto

Qualificação: Engenheira Ambiental

Função: Coordenadora do Departamento do Meio Ambiente

 

Nome: Elias Lazzarotto Simioni

Qualificação: Biólogo 

Função: Fiscal Ambiental
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ne para contato: (54) 3446-2800 

cotipora@serragaucha.com 

www.cotipora.rs.gov.br 

Constante David Bianchi 

Comissão Multidisciplinar 

Jaqueline Bonatto 

Engenheira Ambiental, CREA RS 174865 

Coordenadora do Departamento do Meio Ambiente 

Lazzarotto Simioni 

 

Fiscal Ambiental 
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Estado do Rio Grande do Sul   
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Nome: Adroaldo Pandolfo 

Qualificação: Engenheiro Civi, CREA RJ 2564/D 

Função: Engenheiro Civil 
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Função: Assessor Jurídico 
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1.3 Identificação da Empresa Consultora 

 

Razão Social: Ambientar Consultoria Ambiental Ltda.  

CNPJ: 08.201.264/0001-15  

CRBio 000588-03/2010 

CREA RS 172653  

CRQ 057007999 

Endereço: Rua Júlio de Castilhos, Nº 1001, sala 702, Bairro Centro 

Município: Lajeado/RS 

CEP: 95.900-000  

Telefone/fax: (51) 3714-4855 

E-mail: ambientar@ambientar.net 

Site: www.ambientar.net 
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1.4 Identificação da Equipe Técnica  

Nome: Andrea Claudia Hasenack 

Qualificação: Bióloga  

Registro no Conselho: CRBio 25.964-03D, ART 2012/11105 

Assinatura:  

 

Nome: Débora Leonhardt 

Qualificação: Engenheira Ambiental 

Registro no Conselho: CREA RS 174869, ART 6550676 

Assinatura:  

 

Nome: Diana Blum Kunzel 

Qualificação: Bióloga  

Registro no Conselho: CRBio 09690 – 03D, ART 2012/11072 

Assinatura:  

 

Nome: Laura Blum Lorenz  

Qualificação: Advogada 

Registro no Conselho: OAB/RS 66.606 

Assinatura:  

 

Nome: Laura Sbaraini de Freitas 

Qualificação: Química Industrial 

Registro no Conselho: CRQ 05201819, AFT 83101 

Assinatura:  
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2 CARACTERISTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ 

 

2.1 Histórico 

Segundo o IBGE (2010), por volta de 1885, as primeiras famílias de imigrantes italianos 

chegaram ao território brasileiro, estabelecendo-se nas colônias da primeira linha, atualmente 

denominada Frei Caneca, inclusive com algumas famílias de origem polonesa. Logo, outros 

imigrantes estabeleceram-se na segunda linha, a Independência, iniciando um pequeno núcleo, 

ao qual deram o nome de Monte Vêneto, em homenagem à região do Vêneto, na Itália, de onde 

eram procedentes.  

O topônimo é de origem indígena e significa coti = habitação, região, morada; porã 

=bonita, bela, atraente. 

O município de Cotiporã foi criado em 12 de maio de 1982, pela Lei Estadual Nº. 7.652, 

desmembrado do município de Veranópolis. 

2.2 Localização 

Município de Cotiporã está localizado no Estado do Rio Grande do Sul, na Mesorregião 

Nordeste Rio-Grandense e na microrregião de Caxias do Sul, conforme IBGE. Cotiporã situa-se 

entre as coordenadas 28º59'40" de Latitude Sul e 51º41'45" de Longitude Oeste e possui uma 

área de 172,37 km².   

A distância entre o município de Cotiporã e a capital Porto Alegre é de 155 km e as vias de 

ingresso ao município são a estrada vicinal com acesso a Fagundes Varella e as Rodovias 

Estaduais RST 359 e RS 431, esta última, não totalmente asfaltada.  
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Figura 1 – Localização do Município de Cotiporã. 

O município apresenta uma população total de 3.917 habitantes, sendo 2.048 moradores 

na zona urbana e 1.869 moradores na zona rural, conforme dados estatísticos do IBGE censo do 

ano de 2010. 
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2.3 Aspectos Físicos e Ambientais  

 

2.4 Clima   

Segundo o Plano Ambiental de Cotiporã e o Macrozoneamento Agroecológico e Econômico 

do Estado do Rio Grande do Sul, o município de Cotiporã tem uma caracterização climática 

inserida na Região 4, sub-região 4b, conforme  os  dados  edafoclimáticos  levantados  em  

instituições  públicas.  Cotiporã apresenta uma temperatura média anual de 16.5 ºC, com uma 

pluviosidade média anual de 1.600 mm, sem deficiência hídrica ao longo de um ano normal, e no 

seu balanço hídrico anual, ocorre uma redução de novembro a janeiro, sucedida por uma 

reposição de água que perdura de fevereiro a abril. 

 

Figura 2 - Mapa de Regiões Agroecológicas do Estado do Rio Grande do Sul e Estações 

Meteorológicas de Referência.  

FONTE: EMBRAPA, 1994. 
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2.5 Hidrologia  

O município de Cotiporã situa-se na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Com nascente no 

Planalto, na confluência com o Rio Turvo, o Rio das Antas passa a chamar-se Taquari.  Em termos 

locais, a hidrografia do município de Cotiporã é constituída pelos seguintes rios e arroios 

principais: Rio das Antas, Rio Carreiro, Rio Retiro, Arroio Vicente Rosa, Arroio Sapato, Arroio 

Leão, Arroio Sapatinho. 

 

Figura 3 - Mapa da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, onde encontra-se inserido o 

município de Cotiporã. 

FONTE: Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. 
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2.6 Geologia  

O município de Cotiporã está inserido na região da Serra Geral, região geomorfológica do 

Planalto das Araucárias, com características bastante heterogêneas, marcadas por uma grande 

diferença de cotas, que variam entre os 672 m e os 100 m. O relevo local é característico das 

regiões de distribuição de rochas vulcânicas da Formação Serra Geral na região da Serra do 

Nordeste do Rio Grande do Sul.   

 

Figura 4 – Mapa da Unidade Serra Geral no Rio Grande do Sul. 

FONTE: SANTOS, 1989. 

 

2.7 Vegetação 

De acordo com o Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul, o município de 

Cotiporã está inserido na região da Floresta Ombrófila Mista. Considerando-se os estágios iniciais, 

médios e avançados de sucessão, esta Floresta ocupa uma área de 9.195,65 km² (919.565 ha), o 

que representa 3,25% da superfície do Estado e 18,64% da área total coberta com florestas 

naturais. 
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O município de Cotiporã insere-se no contexto urbano e paisagístico regional da Encosta 

Superior da Serra, composta pelas regiões fitogeográficas da Floresta Ombrófila Mista ou Mata de 

Araucária, Floresta Estacional Decidual e Campos Nativos ou Campos de Cima da Serra. Estas 

matas restringem-se a topos de morros e áreas de preservação permanente, pois a região sofre 

constante pressão antrópica e vem sendo modificada, transformada e bastante descaracterizada 

como área natural, desde a chegada dos colonizadores, no final do século 19 e início do século 

20. Atualmente a região caracteriza-se pela policultura com fisionomias variadas, incluindo 

cultivos anuais e perenes, por capoeiras em diversos estágios, por pecuária e florestamento 

(Pinus elliots e Eucaliptus spp.).  

A vegetação do município, de acordo com a classificação da vegetação brasileira utilizada 

no Projeto RADAMBRASIL (IBGE, 1993), apresenta três regiões fitoecológicas, chamadas Região 

da Savana (campos), Região da Floresta Ombrófila Mista (floresta com Araucaria) e Região da 

Floresta Estacional Decidual, que são ecossistemas associados à Mata Atlântica, considerados 

como zona de transição, nos quais é incentivado o uso sustentado da terra e atividades de 

pesquisa úteis à região.  

 

Figura 5 - Mapa das Formações Vegetais que fazem parte do Bioma Mata Atlântica. 

FONTE: IBGE. 
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3 EMBASAMENTO LEGAL 

Há uma grande quantidade de regulamentos jurídicos federais, estaduais e municipais 

sobre resíduos sólidos. A seguir estão elencados os principais que deverão nortear as ações de 

Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos do município de Cotiporã: 

• Lei Federal Nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;  

• Lei Federal Nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências; 

• Lei Federal No 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. Estabelece diretrizes 

gerais da política urbana e dá outras providências; 

• Lei Nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007 - Estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico: altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, revoga 

a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, e dá outras providências; 

• Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010: Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de  janeiro 

de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras 

providências; 

• Decreto Federal 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei no 12.305, de 02 

de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências; 

• Decreto Federal 7.405, de 23 de dezembro de 2010 - Institui o Programa Pró-Catador, 

denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 

Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de 

Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua 

organização e funcionamento, e dá outras providências; 

• Lei Federal Nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências; 

• Resolução CONAMA Nº 005, de 05 de agosto de 1993 - Define os procedimentos mínimos 

para o gerenciamento dos resíduos, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade 

do meio ambiente;  
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• Resolução CONAMA Nº 006, de 15 de junho de 1988: Determina o controle específico de 

resíduos gerados (ou existentes) pelas atividades industriais;  

• Resolução CONAMA Nº 023, de 12 de dezembro de 1996 - Define critérios de classificação 

de resíduos perigosos;  

• Resolução CONAMA Nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece código de cores para 

diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva;  

• Resolução CONAMA Nº 283, de 12 de julho de 2001 - Dispõe sobre o tratamento e a 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde;  

• Resolução CONAMA Nº 301, de 21 de março de 2002 - Altera dispositivos da Resolução nº 

258, de 26 de Agosto de 1999, que dispõe sobre pneumáticos;  

• Resolução CONAMA Nº 307, de 5  de  julho  de  2002 -  Estabelece  diretrizes,  critérios  e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;  

• Resolução CONAMA Nº 308, de 21 de março de 2002 - Licenciamento Ambiental de 

sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de 

pequeno porte;  

• Resolução CONAMA Nº 313, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais;  

• Resolução RDC Nº 306, de 07 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o regulamento Técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

• Norma Técnica Brasileira NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação; 

• Norma Técnica Brasileira NBR 10.007– Amostragem de Resíduos – Procedimentos; 

• Norma Técnica Brasileira NBR 11.174 – Armazenamento de Resíduos Classe II (não 

inertes) e III (inertes); 

• Norma Técnica Brasileira NBR 12.235 – Procedimentos para o Armazenamento de 

Resíduos Sólidos Perigosos; 

• Norma Técnica Brasileira NBR 12.962 – Condições mínimas exigíveis para inspeção, 

manutenção e recarga em extintores de incêndio; 

• Norma Técnica Brasileira NBR 12.980 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos - Terminologia; 
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• Lei Estadual Nº. 9.921, de 27 de julho de 1993 - Dispõe sobre a gestão dos resíduos 

sólidos; 

• Lei Estadual nº. 9.493/1992 - Considera, no Estado do Rio Grande do Sul, a coleta seletiva 

e a reciclagem do lixo como atividades ecológicas de relevância social e de interesse 

público;   

• Lei Estadual nº. 11.019/1997 - Proíbe o descarte de pilhas que contenham mercúrio, 

lâmpadas, fluorescentes, baterias de telefone, celular e demais artefatos que contenham 

metais pesados em lixo doméstico ou comercial do Rio Grande do Sul (Alterada pela Lei 

11.187, de 7 de julho de 1998);   

• Decreto Estadual Nº 38.356, de 01 de abril de 1998 - Aprova o Regulamento da Lei Nº. 

9.921, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos; 

• Portaria FEPAM Nº. 34, de 03 de agosto de 2009 - Aprova o Manifesto de Transporte de 

Resíduos - MTR e dá outras providências; 

• Resolução CONSEMA Nº. 73, de 20 de agosto de 2004 - Dispõe sobre a co-disposição de 

resíduos sólidos industriais em aterros de resíduos sólidos urbanos; 

• Lei Municipal Nº 093, de 10 de outubro de 1985, Institui o Código administrativo; 

• Lei Municipal Nº 1.373/03, de 19 de dezembro de 2003, dispõe sobre a instituição do 

fundo municipal do meio ambiente e dá outras providências; 

• Lei Municipal Nº 1.606, de 22 de dezembro de 2006, que institui o Código Municipal de 

Meio Ambiente e dá outras providências;  

• Lei Municipal Nº 1.607, de 22 de dezembro de 2006, altera dispositivos da Lei Municipal 

Nº 1.372, de 19 de dezembro de 2003, que cria o conselho municipal de defesa do meio 

ambiente e dá outras providências; 

• Lei Municipal Nº 1.608/06, de 22 de dezembro de 2006, altera, atualiza e consolida a 

legislação municipal sobre licenciamento ambiental e suas respectivas taxas e dá outras 

providências; 

• Plano Diretor em fase de elaboração junto à Prefeitura Municipal de Cotiporã. 
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4 CONCEPÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Neste item serão apresentados os principais agentes relacionados à Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos; para isso, primeiramente, é importante ressaltar a diferença entre os termos 

Gestão e Gerenciamento, os quais comumente são entendidos com sendo sinônimos, mas são 

diferentes. Entende-se como Gestão de Resíduos Sólidos o estabelecimento de Políticas, Normas, 

Leis e Procedimentos relacionados a estes.  Por outro lado, o termo Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos refere-se aos Aspectos Tecnológicos e Operacionais da questão, envolvendo fatores 

administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho. A figura a seguir 

demonstra a pirâmide conforme descrito anteriormente. 

 

Figura 6 - Principais atores envolvidos no Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. 

FONTE: ReCeSA – Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento 
Ambiental. 
 

4.1 Resíduos Sólidos  

Segundo a Norma Brasileira NBR 10.004, “Classificação dos Resíduos Sólidos”, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), atribui-se a resíduos sólidos ou semi-sólidos, 

aqueles que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
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provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 

isso soluções técnicas e economicamente inviáveis face a melhor tecnologia disponível. 

Atribui-se ainda a resíduos sólidos, resto ou sobra das mais diversas atividades diárias do 

homem em sociedade, animais ou de fenômenos naturais, cuja destinação deverá ser 

ambientalmente e sanitariamente adequada. Os resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 

lixos, podem ser oriundos das mais diversas atividades, sejam elas domésticas, comerciais, 

industriais, agrícolas, de construção civil, hospitalar, entre inúmeras outras.  

Estes resíduos em sua maioria são gerados após a produção ou transformação de bens de 

consumo, gerando uma quantidade significativa de lixo, principalmente nos grandes centros 

urbanos. Grande quantidade dos resíduos sólidos é composto por materiais recicláveis, podendo 

retornar à cadeia de produção, já outros componentes são altamente perigosos ao meio 

ambiente, necessitando um tratamento adequado. 

4.1.1 O Problema dos Resíduos Sólidos 

A sociedade segue exposta diariamente aos riscos ambientais, decorrentes da 

industrialização, crescimento populacional, elevação de consumo e má disposição de resíduos 

sólidos, enquanto novos casos surgem a toda hora, muitas vezes decorrentes de erros e omissões 

do passado (Saraiva, 2008).  

Segundo Silva (2002), o crescimento urbano, a industrialização e a elevação do consumo 

vêm provocando o aumento da geração de resíduos sólidos causando grandes preocupações à 

sociedade, principalmente nas regiões metropolitanas, impondo grandes demandas, tanto pela 

quantidade, quanto pelas características dos resíduos gerados. A interação entre os resíduos e o 

meio ambiente, paralelamente com o esgotamento de sua capacidade de depuração, vem 

causando impactos ambientais. 

O Brasil produz de 125 a 130 mil toneladas/dia de resíduo, resultando em 45 milhões de 

toneladas por ano. Analisando estes números fica claro que o Brasil, que concentra 3% da 

população mundial, é responsável por 6,5% da produção de resíduos no mundo. Fica evidente 

que estamos vivendo em uma sociedade consumista que gera muitos resíduos, sendo que apenas 

11% desses recebem a destinação correta (Brasil & Santos, 2004). 

Enquanto países em desenvolvimento, como o Brasil que destinam apenas 11% dos 

resíduos para aterros sanitários controlados, países como Suécia e Noruega, estão muito à frente. 

A União Européia é progressiva, o não comprimento significa advertência e punições. Na Suécia, a 
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proposta é eliminar a coleta de resíduos domiciliar, com a instalação de postos públicos para 

receber o lixo do cidadão. Já na Noruega, onde o território é pequeno, o governo investe em 

composteiras (Brasil & Santos, 2004). 

Segundo Filho et al. (2007), tudo que nos cerca será resíduo um dia, casas, pontes, 

veículos, móveis, entre outros. A esse total, devemos somar todos os resíduos do processo de 

extração de matéria-prima e a produção destes bens. Assim, em qualquer sociedade, a 

quantidade de resíduo gerado supera a quantidade de bens consumidos. 

 Devido à variedade enorme de resíduos existentes nas diversas regiões do país e a 

complexidade do tema, faz-se necessário a adequação das políticas para o gerenciamento dos 

resíduos sólidos, uma vez que o mais difícil já se encontra superado, que é a implantação de 

Legislação.  

4.1.2 Classificação dos Resíduos Sólidos  

Os resíduos sólidos são classificados dependendo das características ou propriedades. A 

classificação é relevante para a escolha da estratégia de gerenciamento mais viável. Os resíduos 

podem ser classificados quanto: à natureza física, à composição química, aos riscos potenciais ao 

meio ambiente e ainda quanto à origem, conforme especificado a seguir.   

4.1.2.1 Quanto à Natureza Física 

Resíduo Seco: São os materiais recicláveis como, por exemplo: metais, papéis, plásticos, 

vidros, entre outros. 

 Resíduo Úmido: São os orgânicos e rejeitos, onde pode ser citado como exemplo: restos de 

alimentos, frutas, verduras, legumes, flores, folhagens, folhas, sementes, entre outros. 

4.1.2.2  Quanto à Composição Química 

Resíduo Orgânico: São os que possuem origem animal ou vegetal. A maioria dos 

resíduos orgânicos pode ser transformada em adubos, através da compostagem, contribuindo 

para o aumento da taxa de nutrientes do solo e melhorando a qualidade da produção agrícola. 

Resíduo Inorgânico: Inclui nessa classificação todo material que não possui origem 

biológica, ou que foi produzida por meios não naturais. Geralmente estes resíduos são recicláveis 

e quando lançados diretamente ao meio ambiente, sem tratamento prévio, apresentam maior 

tempo de degradação.  
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4.1.2.3 Quanto aos Riscos Potenciais ao Meio Ambiente 

A NBR 10004 - Resíduos Sólidos de 2004, da ABNT, classifica os resíduos sólidos 

baseando-se no conceito de classes em:  

Resíduo Classe I – Perigoso:  são  aqueles cujas propriedades físicas, químicas ou  

infectocontagiosas podem acarretar em riscos à saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente, 

quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. Para que um resíduo seja apontado como 

Classe I, ele deve estar contido nos anexos A ou B da NBR 10004 ou apresentar uma ou mais das 

seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

Resíduo Classe II – Não Perigoso dividem-se em: 

Resíduo Classe II A – Não-inertes: aqueles que não se enquadram nas classificações 

de resíduos Classe I - Perigoso ou de resíduos Classe II B - Inertes. Os resíduos classe II A – Não  

Inertes podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

Resíduo Classe II B – Inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 

forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007 (1990) e submetidos a um contato dinâmico e 

estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, 

não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões 

de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo 

G, da NBR 10004. 

4.1.3 Quanto à Origem 

A origem é o principal elemento para a classificação dos resíduos sólidos. Segundo este 

critério, os diferentes tipos de resíduos podem ser agrupados nas classes descritas a seguir. 

Resíduo Doméstico: São os gerados das atividades diárias nas casas, apartamentos, 

condomínios e demais edificações residenciais. Apresentam em torno de 50% a 60% de 

composição orgânica, constituído por restos de alimentos (cascas de frutas, verduras, sobras), e 

o restante é formado por embalagens em geral, jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, papel 

higiênico, fraldas descartáveis e uma grande variedade de outros itens. Contém, ainda, alguns 

resíduos que podem ser tóxicos. 

Resíduo Comercial: Esse tipo de resíduo varia de acordo com a atividade dos 

estabelecimentos comerciais e de serviço. No caso de restaurantes, bares e hotéis predominam 
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os resíduos orgânicos, já nos escritórios, bancos e lojas, os resíduos predominantes são o papel, 

plástico, vidro, entre outros.   

Resíduo Domiciliar: Nas atividades de limpeza urbana, os resíduos “doméstico” e 

“comercial” constituem o lixo domiciliar, que, junto com o lixo público, representam a maior 

parcela dos resíduos sólidos produzidos nas cidades. O regulamento de limpeza urbana do 

município poderá definir precisamente os subgrupos de pequenos e grande geradores. Pode-se 

adotar o parâmetro: 

• Pequeno Gerador de Resíduos Comerciais: é o estabelecimento que gera até 120 litros de 

lixo por dia. 

• Grande Gerador de Resíduos Comerciais: é o estabelecimento que gera um volume de 

resíduos superior a esse limite. 

Resíduo Público: São os provenientes dos serviços de limpeza urbana (varrição de vias 

públicas, galerias, córregos e terrenos, restos de podas de árvores, mato, areia), limpeza de 

feiras livres (restos vegetais diversos, embalagens em geral) e de cemitérios. Também podem ser 

considerados os resíduos descartados irregularmente pela própria população, como entulhos, 

papéis, restos de embalagens e alimentos.   

Resíduo Industrial: São os gerados pelas atividades dos ramos industriais, tais como 

metalúrgica, química, petroquímica, papelaria, alimentícia, madeireira, entre outras. São resíduos 

muito variados que apresentam características diversificadas, podendo ser representados por 

cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, 

metal, escórias, vidros, cerâmicas e outros diversos. 

Esta categoria, também inclui a maioria dos resíduos considerados tóxicos. Esse tipo de 

resíduo necessita de um tratamento adequado e especial pelo seu potencial poluidor. Adota-se a 

NBR 10004 da ABNT para classificar os resíduos industriais: Classe I (Perigosos), Classe II (Não 

perigosos), Classe II A (Não perigosos - não inertes) e Classe II B (Não perigosos - inertes).   

A NBR 8849 define que os resíduos industriais são todos os resíduos sólidos, semi-sólidos 

e os líquidos não passíveis de tratamento convencional, resultantes da atividade industrial e do 

tratamento de seus efluentes (líquidos e gasosos) que por suas características apresentam 

periculosidade efetiva ou potencial à saúde humana, ou ao meio ambiente, requerendo cuidados 

especiais quanto ao acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento e disposição.   

Resíduos de Serviço de Saúde: São todos os provenientes de atividades relacionadas 

com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive de assistência domiciliar e de trabalhos 
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de campo, laboratórios analíticos de produtos para saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde 

se realizem atividades de embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias 

inclusive as de manipulação, estabelecimento de ensino e pesquisa na área de saúde, centros de 

controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e 

produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à 

saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares.    

De acordo com a Resolução RDC N°. 306/04 da ANVISA e Resolução CONAMA N°. 358/05, 

os resíduos gerados nas unidades de saúde podem ser classificados em 5 grupos: A, B, C, D e E, 

conforme consta a seguir: 

Grupo A: Potencialmente Infectantes: resíduos com a possível presença de agentes 

biológicos que por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar 

risco de infecção, sendo sub-divididas em A1, A2, A3, A4 e A5: 

Subgrupo A1: 

• Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, 

exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; 

meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de 

culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética;  

• Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou 

certeza de contaminação biológica por agente classe de risco quatro, microrganismos com 

relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que 

se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido;  

• Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação 

ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta 

incompleta;  

• Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e 

materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre.   

Subgrupo A2: 

• Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem 

como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de 

microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram 

submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica.  
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Subgrupo A3: 

• Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, 

com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade 

gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha 

havido requisição pelo paciente ou familiares.  

Subgrupo A4: 

• Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; Filtros de ar e 

gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-

hospitalar e de pesquisa, entre outros similares;  

• Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, 

provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conterem 

agentes Classe de Risco quatro, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de  

disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou 

com suspeita de contaminação com príons;  

• Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo;  

• Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 

Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que apresentem risco a saúde pública 

ou ao meio ambiente, independente de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade.  

Grupo C: Rejeitos radioativos são aqueles materiais resultantes de atividades humanas 

que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na 

norma CNEN-NE-6.02.  

Grupo D: Resíduos comuns, ou seja, são todos os resíduos gerados nos serviços, que por 

suas características, não necessitam de processos diferenciados relacionados ao 

acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos 

urbanos.  

Grupo E: Perfurocortantes - são os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, 

pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar. 
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A classificação é relevante para a escolha da estratégia de gerenciamento mais viável, pois 

observa os resíduos sólidos quanto a sua periculosidade, ou seja, característica apresentada pelo 

resíduo em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, que podem 

representar potencial de risco à saúde pública e ao meio ambiente. 

Resíduos de Construção Civil: São os provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolição de obras de construção civil, restos de preparações e da escavação de terrenos, tais 

como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidro, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica e outros, comumente chamados de entulho de obras, caliça ou 

metralha.  

Este tipo de resíduo, da construção civil e demolição é classificado conforme a NBR 10.004 

como resíduos classe II B - Inertes, ou seja, quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 

forma representativa, segundo a NBR 10.007 da ABNT, e submetidos a testes de solubilidade com 

água destilada ou deionizada, não tem nenhum de seus constituintes solubilizados em 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água.  

Os resíduos sólidos da construção civil e demolição talvez sejam os mais heterogêneos 

dentro dos diversos resíduos gerados atualmente, pois ele é constituído de restos de 

praticamente todos os materiais e componentes utilizados pela indústria da construção, conforme 

art. 3º da Resolução CONAMA 307, de 5 de junho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; estes são classificados como classe 

A, B, C, e D, e o art. 10º dispõe sobre a destinação correta para cada classe, onde: 

Classe A: São resíduos reutilizáveis como agregados, tais como os oriundos de: 

Pavimentos e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem; 

Edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento) argamassas 

e concreto; Processos de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meios-fios) produzidas nos canteiros de obras. 

Classe B: São resíduos recicláveis para outra destinação, tais como plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

Classe C: São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam sua reciclagem, recuperação, tais como 

produtos fabricados de gesso. 
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Classe D: São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: 

tintas, solventes, óleos, amianto e outros, ou aqueles contaminantes oriundos de demolições, 

reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais, entre outros.  

Resíduos Especiais: 

Resíduos de Serviços de Transportes: Segundo a Resolução CONAMA Nº. 05 de 05 de 

agosto de 1993, os resíduos de serviços de transportes, são aqueles gerados nos portos, 

aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e são classificados da seguinte forma:  

Grupo A: Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 

devido a presença de agentes biológicos. Sangue e hemoderivados; animais usados em 

experimentação, bem como os materiais que tenham entrado em contato com os mesmos; 

excreções, secreções e líquidos orgânicos; meios de cultura; tecidos, órgãos, fetos e peças 

anatômicas; filtros de gases aspirados de área contaminada; resíduos advindos de área de 

isolamento; restos alimentares de unidade de isolamento; resíduos de laboratórios de análises 

clínicas; resíduos de unidades de atendimento ambulatorial; resíduos de sanitários de unidade de 

internação e de enfermaria e animais mortos a bordo dos meios de transporte, objeto desta 

Resolução.  Neste grupo incluem-se, dentre outros, os objetos perfurantes ou cortantes, capazes 

de causar punctura ou corte, tais como lâminas de barbear, bisturi, agulhas, escalpes, vidros 

quebrados, entre outros, provenientes de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

Grupo B: São os resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio 

ambiente devido às suas características químicas: drogas quimioterápicas e produtos por elas 

contaminados; resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou 

não utilizados); e, demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR-10004 

da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

Grupo C: São os rejeitos radioativos; materiais radioativos ou contaminados com 

radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e 

radioterapia, segundo Resolução CNEN 6.05. 

Grupo D: São os resíduos comuns - todos os demais que não se enquadram nos grupos 

descritos anteriormente. 

Resíduo Agrossilvopastoril - Embalagens de Agrotóxicos: As embalagens de 

agrotóxicos são resíduos oriundos das atividades agrícolas e possuem agentes tóxicos que 

representam grandes riscos para a saúde humana e de contaminação do meio ambiente.  Grande 

parte das embalagens possui destino final inadequado sendo descartadas em rios, queimadas a 

céu aberto, abandonadas nas lavouras, enterradas sem critério algum, inutilizando dessa forma 
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áreas agricultáveis e contaminando lençóis freáticos, solo e ar. Além disso, a reciclagem sem 

controle ou reutilização para o acondicionamento de água e alimentos também são considerados 

manuseios inadequados. 

Resíduos de Lâmpadas Fluorescentes: Uma lâmpada fluorescente típica é composta 

por um tubo selado de vidro preenchido com gás argônio à baixa pressão e vapor de mercúrio, 

também à baixa pressão parcial. O interior do tubo é revestido com uma poeira fosforosa 

composta por vários elementos, como alumínio, antimônio, bário, cádmio e cálcio. As lâmpadas 

quando geradas deverão ser armazenadas em locais específicos, necessitando de cuidados 

especiais quanto ao seu manuseio e a sua disposição final, pois de acordo com a NBR 10004, 

estes materiais enquadram-se na classe I – Resíduo Perigoso e apresentam uma ou mais das 

seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.   

Resíduos de Pilhas e Baterias: As resoluções CONAMA Nº.  257/99 e Nº.  263/99 

estabelecem obrigatoriedades para os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento para 

pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 

compostos. Segundo o art. 13 da Resolução CONAMA 257/99, as pilhas e baterias que atenderem 

aos limites previstos no art. 6º poderão ser dispostas, juntamente com os resíduos domiciliares, 

em aterros sanitários licenciados.   

Resíduos de Materiais Eletrônicos: é aquele resultante da rápida obsolescência de 

equipamentos eletro-eletrônicos tais como computadores, impressoras, televisores, aparelhos 

celulares, equipamentos de fotografia digital, aparelhos de telefone, dentre outros do gênero.  As 

consequências para os seres humanos, animais e ambiente são graves, pois esses equipamentos 

possuem diversas substâncias e elementos químicos extremamente nocivos à saúde, 

principalmente os metais pesados. As pessoas podem se contaminar pelo contato direto, no caso 

de manipulação de placas eletrônicas e outros componentes perigosos dos eletroeletrônicos.   

Resíduos de Óleos Lubrificantes, Graxas e Óleo de Cozinha Usado: Os óleos 

lubrificantes e graxas automotivos são poluentes devido aos seus aditivos incorporados. Os piores 

impactos ambientais causados por esse resíduo são os acidentes envolvendo derramamento de 

petróleo e seus derivados nos recursos hídricos. Este tipo de óleo pode causar intoxicação 

principalmente pela presença de compostos como o tolueno, o benzeno e o xileno, que são 

absorvidos pelos organismos provocando câncer e mutações, entre outros distúrbios. Já o óleo de 

cozinha usado se descartado na pia, traz grandes prejuízos e contaminam mananciais, tendo 

capacidade de poluir cerca de 1 milhão de litros da água. 

Resíduos de Pneus: São muitos os problemas ambientais gerados pela destinação 

inadequada dos pneus. Se deixados em ambiente aberto, sujeito a chuvas, os pneus acumulam 
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água, servindo como local para a proliferação de mosquitos. Se encaminhados para aterros de 

resíduos convencionais, provocam "ocos" na massa de resíduos, causando a instabilidade do 

aterro. Se destinados em unidades de incineração, a queima da borracha gera enormes 

quantidades de material particulado e gases tóxicos, necessitando de um sistema de tratamento 

dos gases extremamente eficiente e caro.   

Com o objetivo de evitar esses problemas ambientais a Resolução CONAMA Nº.  258, de 

26 de agosto de 1999, que dispõe sobre os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos 

inadequadamente, determina que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos 

ficam obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis.   

Resíduos Radioativos: São os provenientes das atividades nucleares, relacionadas com 

urânio, césio, tório, radônio, cobalto, entre outros, que devem ser manuseados de forma 

adequada utilizando equipamentos específicos e técnicos qualificados. 

Resíduos Volumosos: são os que geralmente são abandonados pela população em locais 

públicos e que apresentam grandes volumes e dificuldade de manejo. São compostos 

principalmente por eletrodomésticos, mobílias, sofás, colchões, madeiras, sucatas, veículos e 

grandes quantidades de plástico, metal ou papel. 

4.2 Separação/Segregação de Resíduos 

A segregação de materiais do lixo tem como objetivo principal a reciclagem de seus 

componentes.  A reciclagem é um processo industrial que converte os resíduos descartados 

(matéria-prima secundária) em produto e/ou matéria-prima semelhante ao inicial ou outro 

material. O processo de reciclagem contribui para o prolongamento da vida útil de aterros 

sanitários, gera empregos para a população não qualificada, produz receita com a 

comercialização e contribui com a limpeza urbana. 

Deve ficar claro que a possibilidade de reciclar materiais só existe se houver demanda por 

produtos gerados pelo processamento destes. Assim, antes de um município decidir se vai 

estimular ou implantar a segregação de materiais, visando a sua reciclagem, é importante 

verificar se há esquemas pelos quais possa haver escoamento desses materiais (venda ou 

doação). O processo de reciclagem também será abordado no tratamento de resíduos 

domiciliares. 

Quando a Prefeitura opta por um programa de reciclagem, tem de tomar uma decisão 

estratégica, em relação ao processo de separação dos materiais a serem reciclados. Há 

basicamente dois caminhos a seguir: 
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• Coleta Seletiva: é a separação dos materiais na fonte pelo gerador (população), com 

posterior coleta de materiais separados; 

• Usina/Central de Triagem: é a separação manual ou mecânica dos materiais recicláveis 

contidos nos resíduos sólidos urbanos. 

4.3 Coleta Seletiva 

Levando-se em consideração o crescimento da consciência ecológica, cada vez mais os 

municípios optam pela implantação do Sistema de Coleta Seletiva, que é um sistema de 

recolhimento de materiais recicláveis, tais como papel, papelão, vidro, metais e orgânicos, 

previamente separados pela população. 

Existem diversas formas de operar um Sistema de Coleta Seletiva de resíduos sólidos 

urbanos, cada município deve avaliar e adotar aquele que melhor lhe convier. Em alguns casos, a 

combinação de diferentes metodologias poderá gerar os melhores resultados. 

As quatro principais modalidades de Coleta Seletiva são: Porta-a-porta ou domiciliar, em 

Postos de Entrega Voluntária (PEV) ou Ecopontos, postos de troca e por catadores. 

A Coleta Seletiva porta-a-porta assemelha-se ao procedimento clássico de coleta normal 

de lixo. Porém, os veículos coletores percorrem as residências em dias e horários específicos que 

não coincidam com a coleta normal, e os moradores colocam somente os resíduos recicláveis nas 

lixeiras. 

A Coleta Seletiva em PEV’s ou ecopontos tem a finalidade de deixar a cidade mais limpa, 

dando o destino correto para os resíduos evitando assim, o despejo irregular deste material em 

vias públicas, arroios ou terrenos, que resultam em problemas de saúde pública e enchentes, 

entre outros problemas sociais. Os PEV’s normalmente são contêineres, recipientes ou pequenos 

depósitos, colocados em pontos fixos no município, onde o cidadão, espontaneamente, deposita 

os resíduos. Nestes locais cada tipo de material deve ser colocado num recipiente específico, 

identificado por tipologia, de acordo com o estabelecido na Resolução CONAMA Nº. 275, de 25 de 

abril de 2001, conforme demonstrado na figura a seguir. 

A instalação dos PEV’s pode ser feita através de parcerias com empresas que podem, por 

exemplo, patrocinar a instalação dos contêineres. 
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Figura 7 - Vista do Código de Cores, conforme estabelecido na Resolução CONAMA 275. 

Já a Coleta Seletiva em postos de troca se baseia na troca de material entregue por algum 

bem ou beneficio, como alimentação, vale-transporte, descontos, entre outros. 

Já os Catadores, atualmente, apresentam uma participação muito importante para o 

abastecimento do mercado de materiais recicláveis e atuam como um suporte para a indústria 

recicladora. 

Como a meta principal do programa de Coleta Seletiva é a redução da porção de resíduos 

dispostos em aterro, é importante analisar as ações envolvidas, conforme segue: 

• Quantidade total coletada diariamente; 

• Quantidade do material estocado; 
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• Quantidade do material vendido;  

• Quantidade de rejeito; 

• Total de horas de trabalho dos caminhões; 

• Total de quilômetros rodados; 

• Consumo de combustível; 

• Mão-de-obra envolvida. 

Para implantação da Coleta Seletiva, geralmente é necessária a instalação de uma Estação 

de Trasbordo de Resíduos e/ou Usina/Central de Triagem, conforme apresentado a seguir. 

4.3.1 Estação de Transbordo 

Estação de Transbordo de Resíduos é a instalação intermediária entre o serviço de coleta e 

o ponto de destinação final, no interior das quais os resíduos recolhidos são descarregados. A 

finalidade da Estação de Transbordo é reduzir os custos de transporte dos resíduos até o Aterro 

Sanitário, devido à maior capacidade volumétrica de armazenamento. 

4.3.2 Usina/Central de Triagem 

Usina ou Central de Triagem é o local onde realiza-se a separação dos materiais recicláveis 

contidos nos resíduos sólidos urbanos. Esta separação pode ser realizada de forma manual ou 

mecânica. É comum a utilização do termo Usina/Central de Reciclagem para nomear algumas 

unidades, embora não ocorram nestes locais processos de reciclagem, mas sim a triagem dos 

materiais para posterior encaminhamento à reciclagem. 

As Usinas/Centrais de Triagem geralmente possuem, para realização do trabalho, mesas 

ou esteiras para catação dos recicláveis, baias para segregação por tipologia e prensas, 

apresentando três fases de operação: Recepção, Alimentação e Triagem. 

• Recepção: Aferição do peso ou volume por meio de balança ou cálculo estimativo e 

armazenamento em silos ou depósitos adequados com capacidade para o processamento 

de, pelo menos, um dia. 

• Alimentação: Carregamento na linha de processamento, por meio manual ou com auxílio 

de máquinas, tais como pás carregadeiras, pontes rolantes pólipos e braço hidráulico. 
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• Triagem: Consiste na operação de limpeza e separação dos diversos resíduos de outros 

materiais indesejáveis. Há processos de segregação por tipologia através da dosagem do 

fluxo de lixo nas linhas de triagem. Os equipamentos de dosagem de fluxo de resíduos 

mais utilizados são as esteiras transportadoras metálicas e os tambores revolvedores.  

Os Catadores devem ser posicionados ao longo da esteira de catação, ao lado de dutos ou 

contêineres, separando no início da esteira os materiais mais volumosos como papel, papelão e 

plástico para que os materiais de menor dimensão (latas de alumínio, vidro, entre outros) 

possam ser visualizados e separados pelos catadores no final da linha.   

A escolha do material reciclável a ser separado nas unidades de reciclagem depende, 

sobretudo, da demanda. Todavia, na maioria das unidades são separados os seguintes materiais: 

• Papel e papelão;  

• Plástico duro (PVC, polietileno de alta densidade, PET);  

• Plástico filme (polietileno de baixa densidade);  

• Garrafas inteiras;  

• Vidro claro, escuro e misto; 

• Metal ferroso (latas, chaparia, entre outros);  

A seguir serão demonstrados os principais pontos positivos e negativos da implantação de 

Usina/Central de Triagem, bem como ilustração do sistema. 

Os pontos positivos da implantação de uma Usina/Central de Triagem são: 

• Não requer alteração do sistema convencional de coleta, apenas a mudança no destino do 

caminhão que passa a parar em uma Usina/Central de Triagem, ao invés de seguir para o 

Aterro; 

• Possibilita o aproveitamento da fração orgânica do lixo, pela compostagem. 

Já os pontos negativos da implantação de uma Usina/Central de Triagem são: 

• Investimento inicial em equipamentos; 

• Necessidade de técnicos capacitados para operação. 

Conjuntamente com a Usina/Central de Triagem pode estar associada uma Usina de 

Compostagem, onde ocorre o processamento da fração orgânica dos resíduos. Assim como na 
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Coleta Seletiva, deve haver um mercado para os materiais orgânicos

Triagem sem compostagem da fração orgânica do lixo pode vir a ser um processo oneroso e sem 

grande retorno no ponto de vista ambiental

Figura 8 – Fluxograma de Usina de Triagem com Compostagem de R

 
4.3.3 Cooperativa/Associação de Catadores

Cooperativas ou Associação de Catadores são 

na coleta e na triagem dos mat

aumentando o fluxo de materiais recicláveis. Neste contexto a administração pública

incentivar a formação de Associações de C

data considerada marginal, auxiliando com a dotaçã

Os Catadores deparam

Estas são somadas com a falta de experiência para trabalha

controle da produção em maior escala

materiais e na expansão e diversificação dos seus produtos. 

Estas condições contribuem para o não aproveitamento das potencialidades e riquezas 

contidas nos resíduos sólidos urbanos.

materiais realizados pelos C

margem de ganho e incremento no processo e produtos oriundos da atividade. Esta situação 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Página 
42 

 

 

deve haver um mercado para os materiais orgânicos. 

riagem sem compostagem da fração orgânica do lixo pode vir a ser um processo oneroso e sem 

rno no ponto de vista ambiental.  

ograma de Usina de Triagem com Compostagem de R

Associação de Catadores 

Cooperativas ou Associação de Catadores são organizações de trabalhadores

na coleta e na triagem dos materiais, reduzindo custos com a Cole

aumentando o fluxo de materiais recicláveis. Neste contexto a administração pública

incentivar a formação de Associações de Catadores, formalizando assim uma atividade de longa 

data considerada marginal, auxiliando com a dotação de uma infra-estrutura mínima.

atadores deparam-se ainda com um ambiente de trabalho repleto

Estas são somadas com a falta de experiência para trabalhar em grupo, no gerenciamento e 

em maior escala, inabilidade técnica em processar e agregar valor aos

materiais e na expansão e diversificação dos seus produtos.  

Estas condições contribuem para o não aproveitamento das potencialidades e riquezas 

contidas nos resíduos sólidos urbanos. Hoje, o beneficiamento e as come

realizados pelos Catadores restringem-se à separação dos materiais, reduzindo a 

margem de ganho e incremento no processo e produtos oriundos da atividade. Esta situação 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

. A instalação de Usinas de 

riagem sem compostagem da fração orgânica do lixo pode vir a ser um processo oneroso e sem 

 

ograma de Usina de Triagem com Compostagem de Resíduos. 

organizações de trabalhadores que auxiliam 

eriais, reduzindo custos com a Coleta Seletiva municipal e 

aumentando o fluxo de materiais recicláveis. Neste contexto a administração pública deve 

atadores, formalizando assim uma atividade de longa 

estrutura mínima. 

se ainda com um ambiente de trabalho repleto de dificuldades. 

r em grupo, no gerenciamento e 

écnica em processar e agregar valor aos 

Estas condições contribuem para o não aproveitamento das potencialidades e riquezas 

Hoje, o beneficiamento e as comercializações dos 

se à separação dos materiais, reduzindo a 

margem de ganho e incremento no processo e produtos oriundos da atividade. Esta situação 



PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

  Página 
43 

 

  

configura uma crise de proporções imensas, mas que, ao mesmo tempo, representa uma grande 

oportunidade para a criação de empreendimentos econômicos solidários que, ao mesmo tempo 

em que são destinados à coleta, processamento e reinserção de produtos reciclados no mercado 

consumidor. 

Frente à necessidade de proporcionar um aumento da renda dos trabalhadores informais, 

bem como na melhoria das condições de trabalho e comercialização dos materiais beneficiados, 

emerge a necessidade de uma disposição e formalização destas pessoas através de mecanismos 

de criação de fontes de negócios, emprego e renda, com a tentativa de reinserção social desta 

parcela da sociedade, harmonizando uma nova alternativa para a disposição e destinação final 

dos resíduos, bem como, seu beneficiamento, gerando inclusão social e preservação ambiental. 

A partir do reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania, do incentivo à 

criação e ao desenvolvimento de cooperativas de materiais reutilizáveis e recicláveis, e do 

incentivo à indústria da reciclagem tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e  insumos  

derivados  de  materiais recicláveis e reciclados, podem ser observados os seguintes  itens para a 

proposição de mecanismos para criação de fontes de negócios, emprego e renda:   

• Identificar oportunidades relativas à comercialização (compradores, novos mercados, 

programas de governo e agregação de valor aos produtos);  

• Promover a expansão da atividade para outros Municípios ou localidades, se possível via 

acordo em consórcio intermunicipal;  

• Auxiliar no processo de fortalecimento da organização social;  

• Incentivar a aquisição de equipamentos e venda de material em conjunto;  

• Buscar soluções, por meio de parcerias, para a assistência técnica;  

• Identificar demandas de crédito não atendidas;  

• Identificar potenciais parcerias com o setor privado e instituições financeiras. 

Além disso, a criação da Associação com apoio do Poder Público, tem como pressuposto 

abranger os aspectos ambientais: através da reutilização e reciclagem de materiais que 

proporcionam significativas vantagens ambientais e econômicas. Também apresenta vantagens 

no aspecto Educacional, levando à população informação e conhecimento que implicam em 

conscientização e mudança de comportamento, no que se refere a consumo e descarte de 

materiais recicláveis. E ainda, a Inclusão Social e Geração de Renda, através de condições dignas 
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de trabalho para os Catadores, uma categoria que já se encontra na cadeia produtiva da Coleta 

Seletiva, porém, na sua maioria, em condições extremamente precárias. O objetivo está na 

Gestão e destinação conjunta do lixo produzido pelo município. Por ser um Programa solidário, o 

município pode oferecer ao grupo de Catadores, a concessão do local, equipamentos, capacitação 

em autogestão, cooperativismo, economia popular solidária, assessoria gerencial e contábil e 

classificação dos resíduos. Como também, se responsabilizar pela manutenção dos equipamentos, 

bem como o pagamento de taxas de água e luz. Por outro lado, a cooperativa terá como 

finalidade coletar o material, triar, prensar, acondicionar, armazenar, beneficiar e comercializar o 

material reciclável. Essa parceria tem como base o incentivo às atividades de reciclagem, a 

preservação do meio ambiente, bem como a geração de trabalho e renda.   

Ressalta–se que devem ser elaborados mecanismos para incentivar a identificação de 

talentos entre Catadores e sensibilizar para atuação na atividade de reciclagem e 

reaproveitamento, com capacitação em marcenaria, tapeçaria, entre outros, visando a 

emancipação funcional e econômica.  

As atividades desenvolvidas pelas Associações de Catadores apresentam várias vantagens, 

entre elas: 

• Geração de emprego e renda; 

• Resgate da cidadania dos catadores; 

• Redução da despesa com os Programas de reciclagem; 

• Redução das despesas com limpeza urbana, coleta, transferência e disposição final; 

• Redução da quantidade de resíduos sólidos enviados aos Aterros Sanitários;  

• Preservação do planeta por meio da economia de recursos naturais, dentre outros. 

Porém, a catação de materiais recicláveis que é um fenômeno típico dos países em 

desenvolvimento, possui algumas características, entre as quais:  

• As péssimas condições de trabalho;  

• A falta de apoio do Poder Público;  

• Preconceito e desprezo da população.  
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4.4 Logística Reversa 

A Logística Reversa é um dos assuntos contemplados na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei 12.305, e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, onde estabelece que a indústria, os 

Estados, os comerciantes e os consumidores terão responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, ou seja, o engajamento da sociedade diante deste novo modelo de 

preservação e respeito ao meio-ambiente e evidencia que todos nós somos responsáveis.  

 Através do instrumento da Lei, que reúne o conjunto de princípios, objetivos, 

instrumentos, diretrizes, metas e ações com vistas à Gestão Integrada e ao Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. A implementação do processo de instalação da Logística Reversa, irá garantir o 

aumento do percentual de reciclagem no Brasil, fazendo com que a vida útil do produto não 

termine após ser consumido, podendo ser reaproveitado, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou encaminhado a uma destinação ambientalmente adequada. 

Conforme estabelecido no Art. 3º da Lei 12.305/10, por meio dos incisos XII, ou seja:  

Inciso XII – Sistema de Logística Reversa: instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 

ou outra destinação final ambientalmente adequada.” 

 Assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também estabelece a responsabilidade 

compartilhada pelos resíduos entre geradores, Poder Público, fabricantes e importadores. 

Já o Art. 33 da mesma lei, relata que são obrigados a estruturar e implementar sistemas 

de Logística Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma  

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:   

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas  

estabelecidas  pelos  órgãos  do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 

técnicas;   

II - pilhas e baterias;   

III - pneus;   

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;   

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;   

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.   
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As indústrias disponibilizam materiais residuais de seus processos operaci

constituem de sobras não utilizáveis em reciclagens internas e eventualmente existentes, 

materiais considerados inservíveis, além de produtos secundários da fabricação. 

represente um pequeno percentual do montante movi

Reversa tem sua devida importância, pois além de gerar retorno econômico, contribui para a 

sustentabilidade. 

Do ponto de vista financeiro, fica evidente que além dos custos de compra de matéria

prima, de produção, de armazenagem e estoc

outros custos que estão relacionados a todo o gerenciamento do seu fluxo reverso. Do ponto de 

vista ambiental, esta é uma forma de avaliar qual o impacto que um produto sobre o meio 

ambiente durante toda a sua vida. 

Frente a este contexto, e

no sentido de tornar as empresas cada vez mais responsáveis por todo ciclo de vida de seus 

produtos. Isto significa ser legalmente responsável pelo seu dest

aos clientes e do impacto que estes produzem no meio ambiente. Um segundo aspecto diz 

respeito ao aumento de consciência ecológica dos consumidores que esperam que as empresas 

reduzam os impactos negativos de sua atividade a

parte de algumas empresas que visam comunicar ao público uma imagem institucional 

"ecologicamente correta". 

O processo de Logística 

tradicional de suprimento, produção e distribuição, conforme indicado 

Figura 9 – Representação E

FONTE: Lacerda, 2009. 
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Este processo é geralmente composto por um conjunto de

realiza para coletar, separar, embalar 

de consumo até os locais de 

Existem variantes com relação ao tipo de reprocessamento que os ma

dependendo das condições em que estes entram no sistema de 

podem retornar ao fornecedor quando houver acordos neste sentido. Podem ser revendidos se 

ainda estiverem em condições adequadas de comercializaçã

que haja justificativa econômica. Podem ser reciclados se não houver possibilidade de 

recuperação. Todas estas alternativas geram materiais

sistema logístico direto. Em último caso, 

a seguir. 

Figura 10– Atividade Típica do Processo de Logística Reversa.

FONTE: Lacerda, 2009. 

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos

é necessário o acordo setorial, que representa: 

público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

prévio e o conhecimento da realidade local, regional ou nacional, o planejamento de metas e 

ações poderá ser inadequado e, assim, os benefícios da gestão de resíduos sólidos não serão 

eficientes e/ou eficazes e os prejuízos ambientais e socioeconômicos continuarão a representar 

um ônus à sociedade e ao meio 
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A Logística Reversa é ainda, de maneira geral, uma área com baixa prioridade. Isto se 

reflete no pequeno número de empresas que tem gerências dedicadas ao assunto. Pode-se dizer 

que estamos em estado inicial no que diz respeito ao desenvolvimento das práticas de logística 

reversa. Esta realidade, como vimos, está mudando em resposta às pressões externas como um 

maior rigor da legislação ambiental, a necessidade de reduzir custos e a necessidade de oferecer 

mais serviços através de políticas de devolução mais liberais. 

4.4.1 Fatores Críticos que Influenciam a Eficiência do Processo de Logística Reversa 

Dependendo de como o processo de Logística Reversa é planejado e controlado, este terá 

uma maior ou menor eficiência. Alguns dos fatores identificados como sendo críticos e que 

contribuem positivamente para o desempenho do sistema de Logística Reversa são: 

• Bons Controles de Entrada: No início do processo de Logística Reversa é preciso identificar 

corretamente o estado dos materiais que retornam para que estes possam seguir o fluxo 

reverso correto ou mesmo impedir que materiais que não devam entrar no fluxo o façam. 

Deve-se identificar produtos que poderão ser revendidos, produtos que poderão ser 

recondicionados ou que terão de ser totalmente reciclados. 

• Processos Padronizados e Mapeados: Processos corretamente mapeados e procedimentos 

formalizados é condição fundamental para se obter controle e conseguir melhorias. 

• Tempo de Ciclos Reduzidos: Se refere ao tempo entre a identificação da necessidade de 

reciclagem, disposição ou retorno de produtos e seu efetivo processamento. Tempos de 

ciclos longos adicionam custos desnecessários porque atrasam a geração de caixa e 

ocupam espaço, dentre outras aspectos. 

• Sistemas de Informação: A capacidade de rastreamento de retornos, medição dos tempos 

de ciclo, medição do desempenho de fornecedores permite obter informação crucial para 

negociação, melhoria de desempenho e identificação de abusos dos consumidores no 

retorno de produtos. 

• Rede Logística Planejada: A implementação de processos logísticos reversos requer a 

definição de uma infraestrutura logística adequada para lidar com os fluxos de entrada de 

materiais usados e fluxos de saída de materiais processados. 

• Relações Colaborativas entre Clientes e Fornecedores: No contexto dos fluxos reversos 

que existem entre varejistas e indústrias, onde ocorrem devoluções causadas por produtos 

danificados, surgem questões relacionadas ao nível de confiança entre as partes 
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envolvidas. São comuns conflitos relacionados à interpretação de quem é a 

responsabilidade sobre os danos causados aos produtos. 

4.5 Tratamento de Resíduos Sólidos 

A etapa de tratamento dos resíduos sólidos é um componente importante da Gestão 

Integrada dos Resíduos. Devem ser observados os processos e locais que garantam a 

preservação do meio ambiente e que atendam às legislações vigentes. 

O tratamento de resíduos consiste em um conjunto de métodos e operações com intuito 

de reduzir a quantidade ou potencial poluidor dos resíduos sólidos, seja impedindo o descarte de 

lixo em ambiente ou local inadequado, seja transformando-o em material inerte ou 

biologicamente saudável ou ainda destinando-o de maneira correta.  

4.5.1 Domiciliar e Público  

O tratamento mais eficaz é o prestado pela própria população quando está empenhada em 

reduzir a quantidade de lixo, evitando o desperdício, reaproveitando os materiais, separando os 

recicláveis em casa ou na própria fonte e se desfazendo do lixo que produz de maneira adequada. 

Além desses procedimentos, existem processos físicos e biológicos que objetivam 

estimular a atividade dos microorganismos que atacam o lixo, decompondo a matéria orgânica. 

As Usinas/Centrais de Incineração ou de Reciclagem e Compostagem interferem sobre 

essa atividade biológica até que ela cesse, tornando o resíduo inerte e não mais poluidor. 

A incineração do lixo é também um tratamento eficaz para reduzir o seu volume, tornando 

o resíduo absolutamente inerte em pouco tempo, se realizada de forma adequada. Mas sua 

instalação e funcionamento são geralmente dispendiosos, principalmente em razão da 

necessidade de filtros e implementos tecnológicos sofisticados para diminuir ou eliminar a 

poluição do ar provocada por gases produzidos durante a queima do lixo.  

As Usinas/Centrais de Reciclagem e Compostagem geram emprego e renda e podem 

reduzir a quantidade de resíduos que deverão ser dispostos no solo, em Aterros Sanitários, 

conforme informações apresentadas a seguir. 

4.5.1.1 Reciclagem 

Denomina-se reciclagem a utilização de materiais segregados do lixo domiciliar, tais como 

papéis, plásticos, vidros e metais, com a finalidade de trazê-los de volta à indústria para serem 
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beneficiados. Esses materiais são novamente transformados em produtos comercializáveis no 

mercado de consumo. 

A reciclagem também pode ser descrita como uma série de atividades, pelas quais 

materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, coletados, separados e 

processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos. 

A reciclagem de materiais pode trazer vários benefícios, entre eles: 

• Diminuição da quantidade de lixo a ser enviado para Aterros; 

• Preservação dos recursos naturais; 

• Economia de energia; 

• Economia de transporte (pela redução de material que demanda o aterro); 

• Diminuição dos impactos ambientais; 

• Novos negócios; 

• Geração de emprego e renda; 

• Conscientização da população para as questões ambientais. 

O processo de reciclagem mais efetivo é aquele no qual há contribuição da população, que 

separa os resíduos recicláveis na residência. 

O material reciclável que se encontra misturado no lixo domiciliar também pode ser 

separado em uma Usina/Central de Reciclagem através de processos manuais e eletromecânicos, 

mas em geral apresentam uma eficiência pequena, dependendo do tamanho e do grau de 

sofisticação tecnológica da Usina/Central. De qualquer forma, esse material separado, 

geralmente, contém umidade e vários tipos de contaminantes, por isso o beneficiamento correto 

desse material pelas indústrias é muito oneroso e pode ser altamente pernicioso para o ambiente. 

4.5.1.2 Compostagem 

Conforme descrito no Manual da ReCeSA, a compostagem é um processo biológico e 

controlado de tratamento e estabilização de resíduos orgânicos para a produção de 

condicionantes do solo (composto). O processo de compostagem é desenvolvido por uma 

população diversificada de microrganismos e envolve duas fases distintas: a primeira, quando 

acontecem as reações bioquímicas de oxidação mais intensas, predominantemente termofílicas; a 
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segunda, ou fase de maturação, quando ocorre o processo de umidificação dos materiais 

orgânicos compostados, predominando nesta fase reações mesofílicas. A figura a seguir ilustra as 

alterações na temperatura durante o processo de compostagem. 

 

Figura 11 - Evolução da Cura do Composto.  

FONTE: ReCeSA – Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento 
Ambiental. 

A economia da energia que seria gasta na transformação da matéria-prima, já contida no 

reciclado, e a transformação do material orgânico do lixo em composto orgânico adequado para 

nutrir o solo destinado à agricultura representam vantagens ambientais e econômicas 

importantes proporcionadas pelas usinas de reciclagem e compostagem. 

Este método visa à estabilização e valorização de materiais orgânicos, através da 

transformação dos mesmos em adubo orgânico, por meio de processo microbiológico 

desenvolvido em condições controladas. O adubo orgânico oriundo da compostagem é um 

composto rico em matéria orgânica parcialmente umidificada e de alto valor como condicionador 

de solos e fornecedor de nutrientes às plantas.  

Vários são os métodos para a execução do processo de compostagem, entre eles destaca-

se: compostagem artesanal; compostagem com reviramento mecânico; compostagem em pilhas 

estáticas com aeração forçada; compostagem em recintos fechados com aeração forçada.   

4.5.1.2.1 Fatores que Influenciam a Compostagem 

 O lixo domiciliar conta naturalmente com os microorganismos necessários para 

decomposição da matéria orgânica em quantidade suficiente. E havendo controle adequado da 

umidade e da aeração, esses microorganismos se proliferam rápida e homogeneamente em toda 

massa. 
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Existem também presentes no lixo microorganismos patogênicos, como salmonelas e 

estreptococos. Esses microorganismos são eliminados pelo calor gerado no próprio processo 

biológico, porque não sobrevivem a temperaturas acima de 55ºC por mais de 24 horas. A 

estrutura dos microorganismos que atuam na compostagem é formada por aproximadamente 

90% de água, por isso o teor de umidade deve ser controlado durante o processo. 

No processo de compostagem os microorganismos necessitam de oxigênio para seu 

metabolismo. Fatores como umidade, temperatura e granulometria influenciam na disponibilidade 

de oxigênio, e a sua falta resulta na emanação de odores desagradáveis. O processo de aeração 

do composto pode ser feito revolvendo-se o material com pás carregadeiras ou máquinas 

especiais. Em pequenas unidades, este reviramento pode ser feito à mão. Quanto maior for a 

exposição ao oxigênio da matéria orgânica, maior será a sua velocidade de decomposição, por 

isso a partícula de resíduo deve ter superfície de tamanho adequada para exposição ao oxigênio, 

de maneira a não ser muito grande, no qual não haverá exposição efetiva do oxigênio, assim 

como superfície muito pequena, de modo a  tornar a massa  muito  compacta,  dificultando a  

aeração e o consequente aumento do tempo de compostagem. 

4.5.1.2.2 Usinas Simplificadas de Compostagem 

As usinas simplificadas realizam a compostagem natural onde todo processo ocorre ao ar 

livre.  Nessas unidades, após serem fragmentados em moinho de martelos, os resíduos orgânicos 

são colocados em montes, denominados leiras, onde permanece até a bioestabilização da massa 

orgânica, obtida através do seu reviramento, com frequência pré-determinada até completar 60 

dias.  

A compostagem pode ser realizada também em estruturas de madeira ou afins. A figura a 

seguir demonstra uma composteira, onde é possível analisar as camadas de resíduos no processo 

de compostagem da matéria orgânica. 
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Figura 12 – Vista do Corte

FONTE: Manual da Composteira Caseira.

Uma vez biologicamente estável, sem presença de odores e das características do material 

inicial, o produto pode ser peneirado e fica pronto para ser aplicado no solo agrícola

domésticas. No Brasil, o composto orgânico produzido e

domiciliares deve atender a valores estabelecidos pelo Ministério da Agricultura p

ser comercializado.  

A seguir serão demonstrados alguns modelos de composteira que podem ser implantados 

nos domicílios de Cotiporã. 
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orte Transversal da Composteira. 

FONTE: Manual da Composteira Caseira. 

Uma vez biologicamente estável, sem presença de odores e das características do material 

peneirado e fica pronto para ser aplicado no solo agrícola

o composto orgânico produzido em Usinas de C

domiciliares deve atender a valores estabelecidos pelo Ministério da Agricultura p

A seguir serão demonstrados alguns modelos de composteira que podem ser implantados 
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Uma vez biologicamente estável, sem presença de odores e das características do material 

peneirado e fica pronto para ser aplicado no solo agrícola ou em hortas 

m Usinas de Compostagem de resíduos 

domiciliares deve atender a valores estabelecidos pelo Ministério da Agricultura para que possa 

A seguir serão demonstrados alguns modelos de composteira que podem ser implantados 
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Figura 13 – Modelos de Composteiras 

FONTE: Manual da Composteira Cas

Figura 14 – Modelo de Composteira em 

FONTE: Manual da Composteira Caseira.
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omposteiras Domiciliares. 

FONTE: Manual da Composteira Caseira. 

omposteira em Cova. 

FONTE: Manual da Composteira Caseira. 
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4.5.2 Resíduo Industrial 

É comum proceder ao tratamento de resíduos industriais com vistas à sua reutilização ou, 

pelo menos, torná-los inertes. Contudo, dada a diversidade dos mesmos, não existe um processo 

pré-estabelecido, havendo sempre a necessidade de realizar uma pesquisa e o desenvolvimento 

de processos economicamente viáveis. Em geral, trata-se de transformar os resíduos em matéria-

prima, gerando economias no processo industrial. Isto exige vultosos investimentos com retorno 

imprevisível, já que é limitado o repasse dessas aplicações no preço do produto, mas esse risco 

reduz-se na medida em que o desenvolvimento tecnológico abre caminhos mais seguros e 

econômicos para o aproveitamento desses materiais.  

Os processos de tratamento para resíduos industriais mais comuns são: 

• Reciclagem de materiais como papel, papelão, plásticos, metais e afins; 

• Compostagem de resíduos orgânicos, como por exemplo, lodo de estação de tratamento, 

sobras de produção e afins; 

• Neutralização, para resíduos com características ácidas ou alcalinas; 

• Secagem ou mescla, que é a mistura de resíduos com alto teor de umidade com outros 

resíduos secos ou com materiais inertes, como serragem; 

• Encapsulamento, que consiste em revestir os resíduos com uma camada de resina 

sintética impermeável e de baixíssimo índice de lixiviação; 

• Incorporação, onde os resíduos são agregados à massa de concreto ou de cerâmica em 

uma quantidade tal que não prejudique o meio ambiente, ou ainda que possam ser 

acrescentados a materiais combustíveis  sem  gerar  gases prejudiciais ao meio ambiente 

após a queima; 

• Processos de destruição térmica, como incineração e pirólise; 

• Destinação específica em caso de resíduos perigosos, Classe I, conforme tipologia. 

4.5.3 Resíduo de Saúde 

São muitas as tecnologias para tratamento de resíduos de serviços de saúde. Até pouco 

tempo, a disputa no mercado de tratamento de resíduos de serviços de saúde era entre a 

incineração e a autoclavagem, já que, em muitos países, a disposição em valas sépticas não é 

aceita. Com os avanços da pesquisa no campo ambiental e a maior conscientização das pessoas, 
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os riscos de poluição atmosférica advindos do processo de incineração fizeram com que este 

processo tivesse sérias restrições técnicas e econômicas de aplicação, devido à exigência de 

tratamentos muito caros para os gases e efluentes líquidos gerados, acarretando uma sensível 

perda na sua parcela de mercado.  

Qualquer que seja a tecnologia de tratamento a ser adotada, ela terá que atender às 

seguintes premissas: 

• Promover a redução da carga biológica dos resíduos, de acordo com os padrões exigidos, 

ou seja, eliminação do  bacillus stearothermophilus no  caso  de  esterilização,  e  do  

bacillus subtyllis, no caso de desinfecção; 

• Atender aos padrões estabelecidos pelo órgão de controle ambiental do estado para 

emissões dos efluentes líquidos e gasosos; 

• Descaracterizar os resíduos, no mínimo impedindo o seu reconhecimento como lixo 

hospitalar;  

• Processar volumes significativos em relação aos custos de capital e de operação do 

sistema, ou seja, ser economicamente viável em termos da economia local. 

Os processos comerciais disponíveis que atendem a estas premissas fundamentais estão 

descritos a seguir. 

 Incineração: A incineração é um processo de queima, na presença de excesso de 

oxigênio, no qual os materiais à base de carbono são decompostos, desprendendo calor e 

gerando um resíduo de cinzas. Existem diversos tipos de fornos de incineração. Os mais comuns 

são os de grelha fixa, de leito móvel e o rotativo. 

Incineradores de grelha fixa: Nesse processo, os resíduos são lançados sobre uma grelha 

fixa, onde são queimados.  O ar é introduzido sobre a grelha de modo a minimizar o arraste das 

cinzas. As cinzas e a escória resultantes da queima caem através dos orifícios da grelha num 

cinzeiro, de onde são removidas mecanicamente ou por via úmida. Para garantir o excesso de 

oxigênio necessário à completa combustão dos resíduos e dos gases, o fluxo de ar é feito por 

meio de um exaustor colocado antes da chaminé. 

Incineradores de leito móvel: São formados por peças de ferro fundido posicionadas em 

degraus e ligadas a um sistema hidráulico que proporciona ao leito um movimento de vaivém, 

conduzindo o lixo desde a porta de acesso até o fosso de remoção de cinzas e escórias. O leito de 

combustão é dividido em três seções, com a finalidade de secar os resíduos (primeira seção) e 

efetuar a completa queima dos mesmos (segunda e terceira seções). O ar de combustão do forno 

é suprido por dois sopradores de ar, sendo um para forçar a admissão do ar por sob os resíduos 

(ar sob fogo) e outro que força a introdução do ar por sobre os resíduos (ar sobre fogo). As 



PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

  Página 
57 

 

  

cinzas e escórias oriundas da queima do lixo são descarregadas continuamente dentro de um 

fosso situado debaixo do forno.  No fosso, as cinzas e escórias escaldadas são removidas 

mecanicamente ou por via úmida. 

Fornos rotativos: Apesar de servirem para destruir termicamente os resíduos infectantes, 

os fornos rotativos são mais utilizados para resíduos industriais Classe I. São incineradores 

cilíndricos, com diâmetro da ordem de quatro metros e comprimento de até quatro vezes o 

diâmetro, montados com uma pequena inclinação em relação ao plano horizontal. A entrada é 

feita na extremidade mais elevada, pelo lado oposto ao dos queimadores, obrigando os resíduos a 

se moverem lentamente para baixo devido à rotação do cilindro. Os gases gerados passam para 

uma câmara secundária de queima onde estão instalados os queimadores de líquidos e gases. O 

fluxo dos gases resultantes da queima é então dirigido aos trocadores de calor e aos 

equipamentos de lavagem. 

Pirólise: A pirólise também é um processo de destruição térmica, como a incineração, 

com a diferença de absorver calor e se processar na ausência de oxigênio. Nesse processo, os 

materiais à base de carbono são decompostos em combustíveis gasosos ou líquidos e carvão. Os 

pirolisadores são muito utilizados no tratamento dos resíduos de serviços de saúde, onde o poder 

calorífico dos resíduos mantém uma determinada temperatura no processo.  Observa-se que nem 

a incineração, nem a pirólise resolve integralmente o problema da destinação dos resíduos de 

serviços de saúde, havendo a necessidade de se providenciar uma disposição final adequada para 

as cinzas e para o lodo resultante do tratamento dos gases. 

Autoclavagem: Consiste em um sistema de alimentação que conduz os resíduos até uma 

câmara estanque onde é feito vácuo e injetado vapor d'água (entre 105 e 150°C) sob 

determinadas condições de pressão. Os resíduos permanecem nesta câmara durante um 

determinado tempo até se tornarem estéreis, havendo o descarte da água por um lado e dos 

resíduos pelo outro.  

Microondas: Nesse processo os resíduos são triturados, umedecidos com vapor a 150ºC e 

colocados continuamente num forno de microondas onde há um dispositivo para revolver e 

transportar a massa, assegurando que todo o material receba uniformemente a radiação de 

microondas. 

Radiação Ionizante: Nesse processo, os resíduos, na sua forma natural são expostos à 

ação de raios gama gerados por uma fonte enriquecida de cobalto 60 que torna inativo os 

microorganismos.    

Desativação Eletrotérmica: Este processo consiste numa dupla trituração prévia ao 

tratamento, seguida pela exposição da massa triturada a um campo elétrico de alta potência 
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gerado por ondas eletromagnéticas de baixa frequência, atingindo uma temperatura final entre 

95 e 98°C. Neste processo não há a emissão de efluentes líquidos, nem gasosos, e a redução de 

volume só é obtida pelo sistema de trituração. 

Tratamento Químico: Neste processo os resíduos são triturados e logo após 

mergulhados numa solução desinfetante que pode ser hipoclorito de  sódio,  dióxido  de  cloro  ou  

gás  formaldeído.  A massa de resíduos permanece nesta solução por alguns minutos e o 

tratamento ocorre por contato direto. Antes de serem dispostos no contêiner de saída, os 

resíduos passam por um sistema de secagem, gerando um efluente líquido nocivo ao meio 

ambiente que necessita ser neutralizado. 

Central de Tratamento de Resíduos de Saúde: Todas as centrais para tratamento de 

resíduos de serviços de saúde devem operar isoladas do meio ambiente externo através de portas 

e devem contar com uma área para a lavagem e desinfecção dos contêineres utilizados na coleta. 

4.5.4 Construção Civil 

A forma de tratamento dos resíduos da construção civil mais difundida é a segregação (ou 

"limpeza"), seguida de trituração e reutilização na própria indústria da construção civil. 

O entulho reciclado pode ser usado como base e sub-base de rodovias, agregado graúdo 

na execução de estruturas de edifícios, em obras de arte de concreto armado e em peças pré-

moldadas. 

A reciclagem dos resíduos da construção civil apresenta as seguintes vantagens: 

• Redução de volume de extração de matérias-primas; 

• Conservação de matérias-primas não-renováveis; 

• Correção dos problemas ambientais urbanos gerados pela deposição indiscriminada de 

resíduos de construção na malha urbana; 

• Inserção no mercado de materiais de construção de custo mais baixo; 

• Criação de novos postos de trabalho para mão-de-obra com baixa qualificação. 
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4.5.4.1 Usinas de Reciclagem de Resíduo da Construção Civil 

A reciclagem de resíduos da construção civil consiste no processo de transformação de 

RCC que envolve a alteração das propriedades físicas e físico-químicas dos mesmos, tornando-os 

insumos destinados novamente a processos produtivos. Este tipo de destinação para os RCC já 

vem sendo utilizado em algumas cidades brasileiras, e cada vez mais se apresenta como um 

material de construção com desempenho satisfatório, principalmente para a realização de 

algumas atividades, conforme segue:  

• Pavimentações: É a forma mais simples de reciclagem de resíduos utilizados como base, 

sub-base, revestimento primário, na forma de brita corrida ou ainda em mistura do 

resíduo com solo.  

• Agregado para concreto: Os resíduos processados pelas usinas de reciclagem podem ser 

utilizados como agregado para concreto não estrutural, a partir da substituição dos 

agregados convencionais (areia e brita), como confecção de blocos de concreto e 

mobiliário urbano, conforme figuras a seguir. 

15. 16.  

Figura 15 – Confecção de blocos de concreto com agregados reciclados. 

FONTE: Lima, 2009. 

Figura 16 - Confecção de mobiliário urbano com agregados reciclados de concreto. 

FONTE: Lima, 2009. 

• Agregado para confecção de argamassa: Após processado por equipamentos denominados 

britadores, que moem o entulho na própria obra em granulometria semelhante a da areia, 

ele pode ser utilizado como agregado para argamassas de assentamento e revestimento.  
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Existem ainda, outros usos para os resíduos reciclados da construção civil, como: 

cascalhamento de estradas, preenchimento de vazios em construções, preenchimento de valas de 

instalações e reforços de aterros (gabiões).   

As Usinas de Reciclagem são constituídas basicamente por um espaço para deposição do 

resíduo, uma linha de separação (manual ou automatizada), um britador que processa o resíduo 

na granulometria desejada e um local de armazenamento, onde o entulho já processado aguarda 

para ser utilizado. Um modelo de Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil é 

demonstrado na figura a seguir. 

 

Figura 17 – Modelo de Gestão e Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil. 

É importante ressaltar que a aceitação, além da participação da população, na procura por 

materiais produzidos a partir de resíduos ou de matérias-primas secundárias, pode ser propulsora 

na aplicação deste ramo da indústria da construção civil - reutilização e reciclagem - 

considerando que a indústria da construção civil apresenta-se, dentro deste contexto, como um 

grande potencial para reutilizar e reciclar seus resíduos, devido a viabilidade que apresenta de 

incorporação dos mesmos nos materiais de construção, possibilitando ainda inúmeros benefícios 

ao meio ambiente, entre eles:  

• Redução nos custos dos produtos da construção;  

• Preservação dos recursos naturais;  

• Prolongamento da vida útil das reservas naturais; fauna e flora devido à diminuição, por 

exemplo, da extração de matérias de jazida natural de solos e rochas;  



PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

  Página 
61 

 

  

• Aumento da vida útil das áreas de destinação final dos RCC;  

• Além de ser, sem dúvida, a melhor alternativa para destinação correta dos RCC. 

4.5.5 Resíduos Especiais 

 Transportes: Não são empregados métodos de tratamento para esse tipo de resíduo, 

conforme cada Classe deverá ser adotada a destinação final correta. 

 Agrossilvopastoril: Uma vez que o líquido contido dentro das embalagens de agrotóxicos 

é considerado perigoso, estas embalagens devem passar pela tríplice lavagem antes de receber a 

destinação final correta, que é a descaracterização. 

 Lâmpadas Fluorescentes: Por causa de sua elevada toxicidade e da dificuldade em se 

proceder ao seu controle ambiental, as lâmpadas fluorescentes devem ser recicladas ou 

gerenciadas como se fosse lixo tóxico. 

Pilhas e Baterias: Uma vez que as pilhas e baterias são resíduos perigosos Classe I, seu 

tratamento e destinação final são os mesmos descritos para os resíduos industriais Classe I. 

 Eletrônicos: Para este tipo de resíduo é recomendado a descaracterização, segregação e 

reutilização dos componentes. 

 Óleos Lubrificantes, Graxas e Óleo de Cozinha Usado: para óleos lubrificantes e graxas 

automotivas, considerados resíduos Classe I, os mesmo podem ser reutilizados de diversas 

formas, entre elas: produção de biodiesel, fabricação de tintas e solventes, entre outros. Já para 

o óleo de cozinha usado, Classe II, estes também podem ser reutilizados, por exemplo, na 

fabricação de sabão e ração animal. 

 Pneus: Após a publicação da Resolução CONAMA Nº 258 (1999), as indústrias passaram a 

destinar seus rejeitos de produção em fornos de clinker das indústrias cimenteiras. Entretanto, 

nem todos os fornos foram adaptados para processar pneus, provocando alterações na qualidade 

do cimento produzido e emitindo efluentes gasosos fora dos limites dos órgãos ambientais. Há 

uma tecnologia nacional que utiliza solventes orgânicos para separar a borracha do arame e do 

nylon dos pneus, permitindo sua recuperação e reciclagem. 

 Radioativo: Ainda não existem processos de tratamento economicamente viáveis para os 

resíduos radioativos. Os processos pesquisados, envolvendo a estabilização atômica dos materiais 

radioativos, ainda não podem ser utilizados em escala industrial. 
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 Volumosos: Para este tipo de resíduo é recomendado a descaracterização, segregação e 

reutilização dos componentes. 

4.6  Destinação Final de Resíduos Sólidos 

Com o crescimento das cidades, o desafio da limpeza urbana não consiste apenas em 

remover o lixo de logradouros e edificações, mas, principalmente, em dar um destino final 

adequado aos resíduos coletados.  

Com a promulgação da Lei Federal Nº 12.305, a destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos será repensada, inclusive pelas novas definições criando a ideia de rejeitos, que são os 

resíduos sólidos que após esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 

processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra  

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Na atualidade, são opções de 

destinação final de resíduos sólidos os aterros (sanitários e controlados), os processos de queima 

(incineradores e processos alternativos), os processos biológicos, (biodigestão e compostagem) e 

os processos físicos (reciclagem). Os processos de queima, os biológicos e os físicos são mais 

conhecidos como processos de tratamento de resíduos, portanto já foram mencionados e 

descritos anteriormente.  

O processo mais utilizado para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos é o Aterro 

Sanitário e o Aterro Controlado. 

4.6.1 Aterro Sanitário 

É um método utilizado para disposição final dos resíduos sólidos urbanos no solo, sobre 

terreno natural, que, fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais 

específicas, permite o confinamento seguro em termos de controle de poluição ambiental e 

proteção à saúde pública. Outra definição o apresenta como forma de disposição final de resíduos 

sólidos urbanos no solo mediante confinamento em camadas cobertas com material inerte, 

geralmente solo, segundo normas operacionais específicas, minimizando os impactos ambientais. 

Um Aterro Sanitário conta necessariamente com as seguintes unidades: 

• Unidades operacionais: 

• Células de lixo domiciliar; 

• Células de lixo hospitalar (caso o Município não disponha de processo mais efetivo para 

destinação final desse tipo de resíduo); 



PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

  Página 
63 

 

  

• Impermeabilização de fundo (obrigatória) e superior (opcional); 

• Sistema de coleta e tratamento dos líquidos percolados; 

• Sistema de coleta e queima (ou beneficiamento) do biogás; 

• Sistema de drenagem e afastamento das águas pluviais; 

• Sistemas de monitoramento ambiental, topográfico e geotécnico; 

• Pátio de estocagem de materiais; 

• Unidades de apoio: cerca e barreira vegetal; estradas de acesso e de serviço; balança 

rodoviária e sistema de controle de resíduos; guarita de entrada e prédio administrativo; 

oficina e borracharia. 

A operação de um Aterro deve ser precedida do processo de seleção de áreas, 

licenciamento ambiental, projeto executivo e implantação. A seguir está representada a estrutura 

de um Aterro Sanitário.  

 

Figura 18 – Estrutura e componentes da obra de engenharia de Aterro Sanitário. 
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4.6.2 Aterro Controlado  

É uma técnica de disposição de resíduos sólidos municipais no solo, o qual utiliza alguns 

princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de 

material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho. 

Esta forma de disposição produz poluição, porém localizada, pois similarmente ao Aterro 

Sanitário, a área de disposição é minimizada. Geralmente não dispõe de impermeabilização de 

base (comprometendo a qualidade das águas subterrâneas) nem de sistema de tratamento de 

percolados (termo utilizado para caracterizar a mistura entre o chorume, produzido pela matéria 

orgânica contida no lixo, e a água de chuva que percola o aterro) ou do biogás gerado. Sendo 

assim, a diferença básica entre um Aterro Sanitário e um Aterro Controlado é que neste último 

pode não existir coleta e tratamento do chorume, assim como drenagem e queima do biogás. Por 

não possuir sistema de coleta de chorume, esse líquido fica retido no interior do Aterro. Assim, é 

conveniente que o volume de água de chuva que entra no aterro seja o menor possível, para 

minimizar a quantidade de chorume gerado. Isso pode ser conseguido empregando-se material 

argiloso para efetuar a camada de cobertura provisória e executando-se uma camada de 

impermeabilização superior quando o Aterro atinge sua cota máxima operacional.  

4.6.3 Lixão 

É uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos municipais, que se 

caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à 

saúde pública.  

Nos Lixões os resíduos lançados no solo acarretam problemas à saúde pública como 

proliferação de vetores de doenças, geração de maus odores, e principalmente poluição do solo e 

das águas subterrâneas e superficial, pela infiltração de chorume. 

Acrescenta-se que nesta situação há o total descontrole dos tipos de resíduos recebidos 

nestes locais, verificando-se até mesmo a disposição de resíduos originados de serviços de saúde 

e de indústrias. Comumente, ainda, associam-se aos Lixões a criação de animais e a presença de 

Catadores, os quais, algumas vezes, residem no próprio local. 

Na figura a seguir é possível observar as diferenças existentes entre Aterro Sanitário, 

Aterro Controlado e Lixão. 
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        ATERRO SANITÁRIO           ATERRO CONTROLADO                       LIXÃO 

   

Figura 19 – Diferença das estruturas e maneiras de monitoramento existentes entre 

Aterro Sanitário, Aterro Controlado e Lixão. 

FONTE: EcoD, Mariana Martins 

4.7 Educação Ambiental 

A Educação Ambiental é uma ferramenta inquestionável no Gerenciamento Ambiental, logo 

um Sistema de Gestão Ambiental não tem como objetivo cuidar somente do meio ambiente e sim 

de melhorar o desempenho ambiental e operacional.  A Educação Ambiental está prevista em Lei, 

a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, instituída pela Lei nº 9.795 de 1999, e 

regulamentada pelo Decreto nº 4.281 de 2002, a qual representa grandes avanços legais para o 

campo da Educação Ambiental trazendo em seu bojo princípios que definem que a Educação 

Ambiental deve ser permanente e continuada, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, dentro e fora da escola. 

Neste contexto, a Educação Ambiental, por meio de Programas, é um instrumento 

integrante e muito importante das propostas e recomendações do PMGIRS, devendo objetivar a 

chamada do público-alvo para uma mudança de posição e atitude frente às questões dos resíduos 

e da coleta seletiva. 

Para divulgação dos Programas de Educação Ambiental podem ser utilizados materiais 

como: outdoors, banners e cartazes, folders e folhetos, canecos, sacolas retornáveis para 

compras em geral, sacos de resíduos para carros, sacos plásticos para separação dos recicláveis, 

busdoors (mídia aplicada em ônibus), bonés e camisetas, adesivos, ímãs de geladeira, selo de 

parcerias, entre outros.  Também pode ser realizada a criação de um mascote e materiais 

didáticos e pedagógicos como cartilhas e jogos educativos para escolas. 

O objetivo geral dos Programas de Educação Ambiental é a busca contínua pela 

conscientização da população sobre a importância de sua participação e responsabilidade na 
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gestão dos materiais recicláveis e orgânicos produzidos no município, promovendo ações 

conscientes fundamentadas na Gestão Compartilhada relativa às questões ambientais, por meio 

da sensibilização e da difusão de conhecimentos. São objetivos específicos:  

• Mudança de hábitos e atitudes de consumo da população;  

• Reduzir a geração de resíduos sólidos;  

• Separar os resíduos sólidos recicláveis e orgânicos;  

• Reduzir a poluição e aumentar a vida de aterros sanitários;  

• Orientar quanto ao desperdício dos recursos naturais: água, luz;  

• Preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da população;  

• Reunir subsídios para a organização da gestão integrada dos resíduos sólidos. 

Os trabalhos devem ser desenvolvidos de maneira a atender grande parcela dos 

munícipes, atingindo assim funcionários da Prefeitura, professores e funcionários das escolas, 

alunos das escolas públicas e privadas, donas de casa, coletores de materiais recicláveis, 

movimentos sociais, comunidades religiosas, associações e clubes de serviços, empresas, 

gestores e formadores de opinião, geradores de resíduos tóxicos, artesões e outros que 

trabalham com resíduos. Esses trabalhos poderão ser desenvolvidos através de palestras, 

oficinas, cursos, treinamentos, reuniões e afins, tornando os participantes agentes 

transformadores da sua realidade sócio-ambiental, de maneira que possam levar conhecimento e 

informações acerca do gerenciamento correto de resíduos sólidos. 

É recomendável que todos os Programas e Ações da Prefeitura estejam amarrados a um 

Programa Central, abordando o Gerenciamento de todos os resíduos de forma específica, mas 

integrados por uma linhagem central. Esta medida proporciona a população o reconhecimento de 

um único Programa em todas as ações realizadas, facilitando a aceitação e adesão da população 

da mesma, proporcionando o atendimento dos objetivos e metas do Programa, 

consequentemente melhorando o nível de participação e conscientização. 

4.8 Metas de Minimização 

Metas são maneiras para se alcançar o objetivo. Com intuito de reduzir os resíduos 

gerados, é muito importante que os órgãos públicos definam e adotem mecanismos para 

destinação adequada dos resíduos, havendo a sensibilização quanto às atitudes ambientalmente 

corretas, utilizando os fundamentos dos 5R’s, REPENSAR, RECUSAR, REDUZIR, REUTILIZAR e 
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RECICLAR, bem como a orientação de separação/segregação na fonte, nos mais diversos órgãos 

e instituições da administração pública, conforme orientações na figura a seguir. 

 

Figura 20 - Fundamento dos 5R’s. 

Por meio da aplicação da política do 5R’s é possível estabelecer metas de redução, 

reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com o objetivo reduzir a quantidade de 

rejeitos encaminhados para disposição final. O estabelecimento destas metas pode ser realizado 

por aspectos específicos (técnica, ambiental, econômica, social, institucional e outras) e por 

horizonte temporal (metas de curto, médio e longo prazo), levando em consideração o prazo de 4 

anos estabelecido pela Lei Nº. 12.305/10 para a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos.   

Além disso, os programas visam promover o manejo ambientalmente e socialmente 

responsável, levando em consideração a não geração, a redução da geração, o manejo integrado 

e a redução do envio ao destino final.   

A seguir ilustração que poderá ser utilizada nos trabalhos de Educação Ambiental a serem 

desenvolvidos nas escolas públicas e privadas. 

Repense na real necessidade no consumo de um produto, 
antes de adquiri-lo. Adquira produtos recicláveis ou produzidos 
com matéria-prima reciclada (durável e resistente). Prefira 
embalagens de papel e papelão. 

Recusar produtos que prejudicam o meio ambiente e a 
saúde, bem como produtos e embalagens não recicláveis e 
descartáveis. Fique atento nas empresas que têm 
compromissos com a ecologia.

Reduza a geração de resíduos. Precicle, ou seja, adote 
atitudes para a não geração de resíduos. Prefira comprar 
objetos com poucas embalagens ou recicláveis. Evite 
qualquer tipo de desperdício. Economize água, luz, 
combustíveis, alimentos. 

Reutilize os materiais. Dê vida longa aos objetos que você 
adquiriu, assim o ciclo de vida destes materiais torna-se 
mais longo, diminuindo a quantidade de resíduos 
descartados. Reutilize papéis, plásticos, metais e vidros. 
Prefira embalagens retornáveis.

Reaproveitar materiais existentes nos resíduos para fabricar o 
mesmo ou outro tipo de produto. Reciclar é economizar energia, 
poupar recursos naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que 
é jogado fora.
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Figura 21 – Ilustração para trabalhos de Educação Ambiental.

4.9 Gestão Compartilhada

Devido ao aumento da

legislações e órgão ambientais, as cidades brasileiras 

os Governos Municipais, Associações ou C

ainda com empresas Terceirizadas, 

Tais iniciativas aparentemente contemplam as dimensões sociais e ambientais envolvidas na 

perspectiva da “gestão compartilhada” d

Além disso, a realização dos serviços inclusos na gestão de resíduos sólidos urbanos pode 

ser ainda terceirizada ou repassada por concessão. 

modelo de gestão utilizado no município

do serviço sempre será da Prefeitura. 

modelo de Gestão Compartilhada

4.9.1 Concessão 

É um modelo de Gestão definido na Lei 

Concessão e permissão da pres

Federal. A Concessão consiste na delegação de serviço público ou obra pública, mediante
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Ilustração para trabalhos de Educação Ambiental. 

Gestão Compartilhada 

Devido ao aumento da geração de resíduos sólidos e às exigências impostas pelas 

legislações e órgão ambientais, as cidades brasileiras estão optando por realizar 

os Governos Municipais, Associações ou Cooperativas de Catadores de material reciclável

ainda com empresas Terceirizadas, que possibilitam a redução dos danos provocados pelo 

Tais iniciativas aparentemente contemplam as dimensões sociais e ambientais envolvidas na 

compartilhada” dos resíduos sólidos.  

Além disso, a realização dos serviços inclusos na gestão de resíduos sólidos urbanos pode 

ou repassada por concessão.  É importante ressaltar que

no município (terceirização, concessão, consórcio)

da Prefeitura. A seguir consta a descrição detalhada de cada tipo de 

Compartilhada. 

estão definido na Lei Federal 8.987/95, que dispõe sobre

prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da 

oncessão consiste na delegação de serviço público ou obra pública, mediante
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s exigências impostas pelas 

optando por realizar parcerias entre 

tadores de material reciclável ou 

ução dos danos provocados pelo lixo. 

Tais iniciativas aparentemente contemplam as dimensões sociais e ambientais envolvidas na 

Além disso, a realização dos serviços inclusos na gestão de resíduos sólidos urbanos pode 

ssaltar que, independente do 

ização, concessão, consórcio), a responsabilidade 

a descrição detalhada de cada tipo de 

, que dispõe sobre o regime de 

tação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição 

oncessão consiste na delegação de serviço público ou obra pública, mediante contrato 
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administrativo precedido de licitação, que objetiva a transferência da administração para o 

particular, por tempo determinado.  

Neste modelo de Gestão a Concessionária organiza, executa e coordena o serviço, 

podendo inclusive terceirizar operações e arrecadar os pagamentos referentes a sua  

remuneração,  diretamente  ao usuário/beneficiário dos serviços. Geralmente é objeto de 

contrato a longo tempo que possa garantir o retorno dos investimentos aplicados. 

 Na Concessão o poder concedente, o Município, detém a titularidade do serviço e o poder 

de fiscalização e regularização. Isso pressupõe uma capacitação técnica e administrativa para 

executar todos os atos pertencentes ao processo, desde decisões técnicas, elaboração de termos 

de referência, edital e contrato até a fiscalização e o controle dos serviços prestados. 

4.9.2 Terceirização 

A Terceirização é uma maneira de execução dos serviços na área de limpeza urbana por 

meio de contratos firmados com o ente particular.  Essa forma de prestação de serviço consolida 

o conceito próprio da administração pública, ou seja, exercer as funções de coordenação, 

podendo deixar às empresas privadas a operação propriamente dita.   

É importante lembrar que a Terceirização de serviços pode se manifestar em diversas 

escalas, desde a contratação de empresas bem estruturadas com especialidade em determinado 

segmento operacional tais como as operações nos Aterros Sanitários, até a contratação de 

microempresas ou trabalhadores autônomos, que possam promover, por exemplo, coleta com 

transporte de tração animal ou a operação manual de Aterros de pequeno porte.  

As concessões e terceirizações podem ser globais ou parciais, envolvendo um ou mais 

segmentos das operações de limpeza urbana. Existe ainda a possibilidade de Consórcio com 

outros municípios, especialmente nas soluções para a destinação final dos resíduos. 

4.9.3 Consórcio  

O Consórcio caracteriza-se como um acordo entre municípios com o objetivo de alcançar 

metas comuns previamente estabelecidas. Para tanto, os recursos sejam humanos ou financeiros 

dos municípios integrantes são reunidos sob a forma de um consórcio a fim de viabilizar a 

implantação de ação, programa ou projeto desejado. 

A Lei Federal 11.445/05 estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico. A 

mesma define regras para aumento de investimentos privados e públicos no setor. Os focos são o 

planejamento, a fiscalização e a participação social. A devida lei também recomenda a 
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implementação da Gestão associada dos Consórcios municipais no setor. Os Consórcios por sua 

vez são fundamentados na Lei Federal 11.107/05, regulamentada pelo Decreto 6.017/07.  

Além disso, a Lei Federal 12.305/10 também tem como diretrizes o apoio e a priorização 

de soluções consorciadas entre municípios visando à Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Os 

Consórcios Públicos são parcerias formadas por dois ou mais entes federativos, que optam por 

constituir um consórcio com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, 

subordinando-se, em ambos os casos, às normas de direito público relativas à licitação, 

celebração de contratos, admissão de pessoal, execução de receitas e despesas e à prestação de 

contas.  

Em se tratando de Consórcios Públicos, termos como gestão associada de serviços públicos 

e contrato de programa devem ser firmados pelas Prefeituras para uma boa gestão dos resíduos 

sólidos urbanos. De acordo com a referida Lei entende-se por gestão associada de serviços 

públicos o exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços 

públicos por meio de Consórcio Público ou de Convênio de Cooperação entre entes federados, 

acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. De um 

modo geral, essa expressão trata da prestação conjunta de serviços públicos por dois ou mais 

entes federativos.   

O Contrato de Programa é um instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas 

as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com 

outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços 

públicos por meio de cooperação federativa.  

Conforme se pode depreender da referida Lei, o termo contrato de programa presta-se à 

efetivação da gestão associada de serviço público, sendo celebrado em decorrência de um 

consórcio público ou de um convênio de cooperação.   
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5 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO 

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ  

Com o crescimento populacional, a produção de resíduos é um fenômeno inevitável que 

ocorre diariamente em quantidades e composições que variam com seu nível de desenvolvimento 

econômico, com sua população e seus diferentes estratos sociais.   

Conforme a Constituição Federal é de competência do Poder Público local, o gerenciamento 

dos resíduos sólidos produzidos em suas cidades. Os serviços de manejo dos resíduos sólidos 

compreendem a coleta, a limpeza pública bem como a destinação final desses resíduos. 

Porém, segundo o Art. 8º da Lei Estadual nº. 9.921 de 27 de Julho de 1993, a coleta, o 

transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos sólidos de 

estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, inclusive de saúde, são de 

responsabilidade da fonte geradora independentemente da contratação de terceiros, de direito 

público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades.   

Atualmente é de responsabilidade do Município o gerenciamento dos resíduos sólidos 

provenientes de residências, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, e de limpeza 

pública urbana. Os demais resíduos gerados são de responsabilidade dos geradores. 

5.1 Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) 

Os resíduos domiciliares são de responsabilidade do órgão municipal. Seu gerenciamento 

compreende a coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final. Além 

disso, a Constituição Federal de 1988 confere ao Município, em seu art. 30, a competência de 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos 

de interesse local (BRASIL, 1988).   

5.1.1 Acondicionamento 

Acondicionar os resíduos sólidos significa prepará-los para a coleta de forma 

sanitariamente adequada, em recipientes compatíveis com o tipo e a quantidade de materiais ali 

depositados.  

Os resíduos domiciliares gerados no município de Cotiporã, conforme verificado nos 

trabalhos de campo, são acondicionados de diversas formas, sendo para tal, na maioria das 

vezes, utilizados sacos plásticos de supermercados e não biodegradáveis, os quais geram grandes 

prejuízos ambientais. 
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Os sacos plásticos são dispostos em coletores (lixeiras) e/ou vasilhames diversos, ou ainda 

simplesmente depositados de maneira incorreta no chão ou amarrados a árvores e postes de 

energia elétrica.  

22.   23.  

Figuras 22 e 23 – Vista de algumas formas de coletores/acondicionamento de resíduos 

sólidos no município de Cotiporã. 

24.  25.  

Figuras 24 e 25 – Vista de algumas formas de coletores/acondicionamento de resíduos 

sólidos no município de Cotiporã. 
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26.  27.  

Figura 26 e 27- Vista de coletores implantados em uma rua para facilitar a coleta. 

Os resíduos sólidos comerciais, os quais recebem o mesmo tratamento e destinação dos 

resíduos domésticos, apresentam várias formas de acondicionamento, desde sacos plásticos, 

baldes, caixas de papelão, tonéis e a disposição a granel. 

Com relação aos resíduos gerados na zona rural do município, foi observado que os 

mesmos são acondicionados em sacos de lixo, caixas de papelão, sacolas plásticas e até mesmo 

em sacos de ração animal. Posteriormente, são armazenados ao longo da estrada, em pontos 

estratégicos até o momento da coleta. 

5.1.2 Coleta e Transporte 

Coletar significa recolher o resíduo ou lixo acondicionado por quem o produz para 

encaminhá-lo, mediante transporte adequado, à disposição final. A coleta do lixo é o segmento 

que mais se desenvolveu dentro do sistema de limpeza urbana e o que apresenta maior 

abrangência de atendimento junto à população, ao mesmo tempo em que é a atividade do 

sistema que demanda maior percentual, cerca de 50% a 60% dos recursos por parte da 

municipalidade. Esse fato se deve à pressão exercida pela população e pelo comércio para que se 

execute a coleta com regularidade, respeitando a periodicidade, a frequência e o horário pré-

determinado, evitando-se assim o incômodo da convivência com o lixo nas ruas.  

Logo, a coleta e o transporte do lixo é a parte mais sensível aos olhos da população e mais 

passível de crítica. Deve funcionar bem e de forma sistemática.    

O Município de Cotiporã não possui Programa de Coleta Seletiva, termo utilizado para o 

recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados (inorgânicos), previamente 

separados na fonte geradora. Dentre estes materiais recicláveis estão os diversos tipos de papéis, 

plásticos, metais e vidros. A separação na fonte evita a contaminação dos materiais 

reaproveitáveis dos orgânicos, aumentando o valor agregado e diminuindo os custos de 



PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

  Página 
74 

 

  

reciclagem. A Coleta Seletiva facilita a comercialização, estimula a cidadania e a participação 

popular, permite a articulação e participação de Associação de Catadores, reduz a quantidade de 

resíduos destinados ao Aterro Sanitário, além de promover a redução de energia e recursos 

naturais, através da reciclagem e da reutilização.  

Atualmente no município de Cotiporã os resíduos orgânicos e inorgânicos provenientes de 

residências, comércio, prestadores de serviço e de estabelecimentos públicos, são recolhidos 

juntamente, ou seja, não há separação. A empresa Reciclagem Adeva Ltda. é responsável pela 

coleta, transporte e destinação final do material recolhido, conforme estabelecido no Contrato de 

Prestação de Serviços Nº. 070/2011, de 10 de abril de 2011.  

As rotas e a frequência de coleta foram definidas pela Prefeitura Municipal, observando a 

legislação vigente, a quantidade de resíduos gerada no município e o sistema de trabalho.  

A coleta dos resíduos sólidos gerados na área urbana e rural do município é realizada em 

datas pré-estabelecidas, no período matinal, atendendo 100% da área do município. A frequência 

de coleta dos resíduos na área urbana é três vezes por semana, e na área rural ocorre somente 

uma vez na semana. Quanto ao tempo de coleta, o mesmo tem a duração de aproximadamente 

duas horas. O município possui um roteiro de recolhimento, conforme demonstrado na figura a 

seguir.  
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Figura 28 – Mapa com os pontos de recolhimento de resíduos no Município de Cotiporã. 

FONTE: Prefeitura Municipal de Cotiporã. 

Na figura a seguir está demonstrada a rota dos resíduos sólidos realizada do município de 

Cotiporã até o Aterro Sanitário localizado no município de Nova Araçá, local da destinação final 

dos mesmos.  
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Figura 29 – Rota dos Resíduos Sólidos até o Aterro Sanitário, em Nova Araçá. 

FONTE: Google Earth e Autores.  

Para o transporte dos resíduos, a empresa Adeva dispõe de 01 veículo com carroceria 

fechada, contendo dispositivos mecânicos que possibilitam a distribuição e compressão dos 

resíduos no interior da carroceria. Conforme norma NBR 12980, tal tipologia de veículo é 

denominado Coletor Compactador. A capacidade máxima deste veículo utilizado para coleta dos 

resíduos é de 10 (dez) toneladas. De acordo com informações levantadas, este veículo é 

devidamente licenciado e está operando em condições adequadas de trabalho para coletar e 

transportar os resíduos residenciais, comerciais, de prestadores de serviço e de estabelecimentos 

públicos até a sua destinação final.  

Com relação à equipe de trabalho responsável pela coleta e transporte dos resíduos, esta é 

composta por 01 (um) motorista e dois (02) garis, sendo a mesma organizada pela própria 

empresa terceirizada. 

Conforme verificado em campo, os funcionários responsáveis pela coleta dos resíduos no 

município utilizam os equipamentos de proteção individual - EPI’s: luvas, uniforme específico e 

calçado fechado.   
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30.  31.  

Figura 30 e 31 – Vista do momento da coleta dos resíduos, através da utilização de 

Veículo - Coletor Compactador.  

Além da coleta realizada pela empresa contratada, o município possui uma Associação de 

Catadores em fase de regularização ambiental - obtenção de Licença de Operação junto à 

Prefeitura Municipal de Cotiporã. Esta Associação efetua a coleta e a separação de alguns 

resíduos do município com intuito de incentivar a destinação de materiais à reciclagem e 

obtenção de renda.  

A implantação e o funcionamento da Associação de Catadores do município, localizado na 

Linha Independência, ainda é bastante preocupante, visto que os catadores acabam realizando a 

triagem em condições extremamente precárias, sujeitas a todo tipo de contaminação e doenças, 

além de estocarem os materiais em sua própria residência, em condições e local impróprio para 

tal atividade. Tal fato foi observado em trabalho de campo no local onde funcionará a Associação, 

conforme figuras a seguir; mas de acordo com informações desta, o local sofrerá adequações 

para a realização da atividade. 

32.  

Figura  32 – Vista do galpão a ser utilizado pela Associação de Catadores, que encontra-

se em fase de regularização junto ao município de Cotiporã. 
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33.  34.  

Figuras 33 e 34 – Depósito informal de resíduos no entorno da residência do catador. 

A situação apresentada pode acarretar riscos à saúde pública e ao meio ambiente devido 

ao acúmulo de material, impacto visual, emissão de odores e presença de vários vetores 

transmissores de doenças. Além disso, o acondicionamento/armazenamento inadequado dos 

resíduos gera percolados que acabam sendo lixiviados carreados, propagando-se por diferentes 

vias, determinando impactos negativos e/ou riscos para água e solo. 

As condições socioeconômicas existentes no país têm levado um número cada vez maior 

de pessoas a buscar a sua sobrevivência através da catação de materiais recicláveis existentes do 

lixo domiciliar. Frente ao desafio crescente dos municípios em gerenciar de forma adequada as 

quantidades cada vez maiores de resíduos, os Catadores que realizam seu trabalho em condições 

regulares passam a serem vistos como aliados das Prefeituras no trabalho de coleta de resíduos 

sólidos, cumprindo papel essencial na re-inserção de matéria-prima secundária na cadeia de 

produção e consumo.  

5.1.3 Tratamento e Destinação Final  

Os resíduos sólidos domésticos, comerciais e de estabelecimentos públicos gerados em 

Cotiporã são encaminhados para a Central de Triagem e disposição final em Aterro Sanitário na 

localidade de Linha Barra Grande, no município de Nova Araçá/RS, situada nas coordenadas 

geográficas: Latitude 28º40’5.4” S e Longitude 51º48’47.2” O.  

O empreendimento possui Licença de Operação, LO Nº. 3331/2012-DL, com validade até 

19 de junho de 2016, emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). O 

empreendimento é composto de uma única célula para disposição dos resíduos, uma Central de 

Triagem e lagoa para tratamento do lixiviado, conforme figuras a seguir. 
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35.  36.  

37.  38.  

Figura 35 – Vista da Central de Triagem da empresa Adeva, em Nova Araçá/RS. 

Figura 36 – Vista da lagoa para tratamento de lixiviado da empresa Adeva. 

Figura 37 e 38 – Vista do Aterro Sanitário da empresa Adeva, em detalhe os drenos de 

gases da porção já encerrada no Aterro.  

No momento em que os resíduos chegam à Central de Triagem, é realizada a separação 

manual dos diversos componentes do lixo, ou seja, é efetuada uma pré-triagem, que consiste na 

retirada dos volumes considerados de médio ou grande porte como móveis, papelões, sucatas, 

plásticos, vidros, entre outros. Os resíduos acondicionados em embalagens menores são 

encaminhados à esteira de triagem, onde são divididos em grupos, de acordo com a sua 

natureza: matéria orgânica, materiais recicláveis, rejeitos e resíduos sólidos específicos.  

Logo após a triagem, os resíduos sólidos orgânicos e rejeitos são encaminhados 

diretamente ao Aterro Sanitário. Aterro Sanitário é um método de engenharia para disposição de 

resíduos no solo, baseado em técnicas sanitárias (impermeabilização, compactação e cobertura 

diária das células de lixo, coleta e tratamento de gases, coleta e tratamento de chorume), entre 

outras técnicas operacionais, utilizadas para evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, 

minimizando os impactos ao meio ambiente. 
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Já os resíduos inorgânicos, dependendo da sua tipologia, são armazenados na área do 

empreendimento até a sua destinação final correta, a reciclagem. Denomina-se reciclagem a 

separação de materiais do lixo domiciliar, tais como papel, plásticos, vidros e metais, com a 

finalidade de trazê-los de volta à indústria para serem beneficiados. Esses materiais são 

novamente transformados em produtos comercializáveis no mercado de consumo. 

Para o deslocamento e transporte dos resíduos na área do empreendimento, é utilizado 

uma retroescavadeira e um trator com reboque, o qual transporta os resíduos da esteira de 

triagem até a vala de disposição final.  

No município de Cotiporã, principalmente na zona rural, há realização de tratamento dos 

resíduos orgânicos por parte dos munícipes, compreendido pela compostagem doméstica, 

processo no qual são utilizados restos de alimentos, frutas, verduras, folhas, flores e afins. Este 

material após compostado é utilizado nos jardins e hortas dos cidadãos.  

5.1.4 Geração de Resíduos Sólidos Domiciliares no Município de Cotiporã 

A Prefeitura Municipal de Cotiporã não dispõe de dados históricos ou acompanhamentos 

recentes referentes à produção de resíduos sólidos gerados no município.  Por conseguinte, foram 

realizadas amostragens e pesquisas de campo visando à obtenção de dados relativos aos 

aspectos quali-quantitativos dos resíduos sólidos, no sentido de subsidiar as discussões sobre a 

concepção do sistema. 

5.1.4.1 Caracterização e Quantificação dos Resíduos Sólidos Domiciliares por 

Amostragem 

Para a realização da caracterização e quantificação gravimétrica (traduz o percentual de 

cada componente em relação ao peso total de lixo) dos resíduos sólidos domiciliares através de 

amostragem, utilizou-se o método descrito na ABNT NBR 10007:2004, segunda edição 

31.05.2004, que dispõe sobre a amostragem dos resíduos sólidos, fixando os requisitos exigíveis 

para amostragem dos mesmos. O objetivo da amostragem é a obtenção de uma amostra 

representativa, ou seja, a coleta de uma parcela do resíduo a ser estudado que, quando 

analisado, apresente as mesmas características e propriedades de sua massa total.   

O procedimento adotado para a coleta das amostras representativas foi do tipo 

amostragem em montes ou pilhas de resíduos.  Esta etapa consistiu em retirar quatro (04) 

amostras  de 3 (três) seções (do topo, do meio e da base), conforme figura abaixo. 
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Figura 39 - Pontos de retirada de amostras de montes ou pilhas de resíduos. 

Em cada seção, foram coletadas quatro alíquotas, equidistantes, onde os amostradores 

penetraram obliquamente nos montes ou pilhas para retirar as amostras. Essa seleção de 

amostragem se deu em virtude do tipo de acondicionamento do resíduo.   

Após a coleta das alíquotas, foi realizada a pesagem individual, rompimento dos sacos 

plásticos e a segregação conforme a sua tipologia e pesados para diagnosticar a sua porcentagem 

em peso.  

 O material orgânico foi considerado aquele que tem origem animal ou vegetal, ou seja, 

que recentemente fez parte de um ser vivo. Neles podem-se incluir restos de alimentos, folhas, 

sementes, restos de carne e ossos, papéis, madeira (palito de dentes), entre outros.  

O material inorgânico foi definido como sendo todo o material que não possui origem 

biológica direta, ou seja, que foi produzido através de meios humanos, como papel, plásticos, 

metais, tecidos e alumínios, vidro etc. Já o rejeito foi definido como sobras de qualquer processo 

produtivo que não é aproveitado para reciclagem e nem para realização de compostagem. 

Foram realizadas duas amostragem, sendo uma delas no dia 17 de setembro e a outra no 

dia 11 de outubro, ambas do ano de 2012, com o intuito de caracterizar todos os resíduos 

provenientes da área urbana do município. 

Na primeira amostragem, realizada no dia 17 de Setembro de 2012, foram coletados 

20,700 Kg de resíduos, os quais foram separados por tipologia. A seguir estão demonstradas 

figuras da primeira amostragem. 
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40.  41.  

Figura 40 e 41 – Vista de algumas das alíquotas no momento da pesagem para a 

amostragem. 

42.  

Figura 42 – Vista da separação do material por tipologia, durante o processo de 

amostragem.  

Já na segunda amostragem, realizada no dia 11 de outubro de 2012, foram analisados 

25,200 Kg de resíduos, os quais também foram separados por tipologia. A seguir estão 

demonstradas figuras da segunda amostragem. 
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43.  44.  

Figura 43 e 44 – Vista de algumas das alíquotas no momento da pesagem para a 

amostragem. 

45.  

Figura 45– Vista da separação do material por tipologia, durante o processo de 

amostragem.  

No quadro a seguir estão apresentados os dados referentes às amostragens realizadas, 

bem como as condições climáticas e as respectivas quantidades de resíduos orgânicos e 

inorgânicos.  
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Quadro 1 – Amostragem dos resíduos do município de Cotiporã. 

Amostragem Data 
Condições 

Climáticas 

Orgânico 

(Kg) 
(%) 

Inorgânico 

(Kg) 
(%) 

01 17/09/2012 
Parcialmente 

Nublado  
12,20 58,94 8,50 41,06 

02 11/10/2012 
Parcialmente 

Nublado 
18,85 74,80 6,35 25,20 

  Média Total 15,52 66,87 7,42 66,40 

FONTE: Autores  

Na primeira amostragem realizada os resíduos inorgânicos totalizaram 41,06%, nos quais 

os plásticos diversos corresponderam a 31,9%, embalagens de papel e papelão corresponderam 

a 6,76%, as latas metálicas somaram 1,20% e os rejeitos 1,20%.  

Já na segunda amostragem realizada, os resíduos inorgânicos totalizaram 25,20%, nos 

quais: os plásticos diversos corresponderam a 11,30%, embalagens de papel e papelão 

corresponderam a 3,80%, as latas metálicas somaram 3,15%, os metais somaram 3,15% e os 

rejeitos 3,80%. 

Depois da separação das amostras, os rejeitos e resíduos orgânicos foram disponibilizados 

para serem levados ao Aterro Sanitário.  Já os recicláveis foram encaminhados para triagem. 

Através dos dados obtidos pela amostragem, foi possível realizar a classificação dos 

resíduos sólidos que chegam à Central de Triagem.  A respectiva classificação teve sua base 

fundamentada na NBR 10.004, a qual relata que os resíduos sólidos podem ser classificados 

quanto a sua natureza física, composição química, riscos potenciais ao meio ambiente e ainda 

quanto a sua origem.   

5.1.4.2 Produção per capita de Resíduos Domiciliares  

A produção per capita de resíduos sólidos de uma comunidade pode ser obtida pela divisão 

da quantidade total de resíduos coletados pela população atendida. Muitos técnicos consideram 

de 0,50 a 1,30 hab./dia como a faixa de variação média para o Brasil conforme quadro a seguir: 
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Quadro 2 - Geração Per Capita de Resíduos Domiciliares no Brasil. 

Tamanho da Cidade 
População Urbana 

(habitantes) 

Geração Per Capita 

(Kg./hab.dia) 

Pequena Até 30.000 0,50 

Média De 30.000 a 500.000 De 0,50 a 0,80 

Grande De 500.000 a 3.000.000 De 0,80 a 1,00 

Megalópole Acima de 3.000.000 De 1,00 a 1,30 

Para o cálculo da geração per capita de resíduos domiciliares do município de Cotiporã, foi 

utilizada a população urbana estimada pelo IBGE (2010) e as quantidades de resíduos coletados 

mensalmente pela empresa Adeva, conforme demonstrado abaixo.   

Quadro 3 - Produção Per Capita de Resíduos Domiciliares no Município de Cotiporã no 

ano de 2.010. 

População 

Coleta 

Doméstica 

(Kg/mês) 

Coleta 

Doméstica 

(Kg/dia) 

Per Capita 

3.917 42.000 1.400 0,3574 

             FONTE: IBGE (2.010) e Autores  

O valor obtido per capita foi de 0,3574  kg/hab.dia,  o  qual  pode  ser considerado  

estimado,  em  relação  às  referências  bibliográficas  que  utilizam  0,50 kg/hab.dia  para 

população  urbana  de  até  30.000  habitantes.  Ressaltamos que o valor de material coletado 

pela empresa Adeva, tem incluído um percentual de resíduos originados na construção civil, setor 

industrial e empresas com resíduos específicos, uma vez que o município ainda não dispõe de 

fiscalização efetiva e definição das responsabilidades de destinação final dos resíduos gerados no 

município.  

Através dos dados obtidos junto à Prefeitura Municipal também foi possível obter os custos 

mensais provenientes dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 

por habitante, conforme demonstrado no quadro abaixo.  
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Quadro 4 – Custos mensais para Coleta, Transporte e Destinação Final dos resíduos de 

Cotiporã em 2012. 

Descrição dos serviços 
Valor mensal 

(R$) 

Valor mensal 

(R$/Kg) 

Valor mensal 

por habitante 

(R$/hab.) 

Serviços de Coleta 5.437,14 0,129 1,40 

Serviços de Transporte de 

Resíduos 

3.796,93 

0,090 0,98 

Destinação final 3.295,24 0,078 0,85 

Valor total mensal (R$)  12.529,31 0,298 3,23 

FONTE: Prefeitura e Autores. 

Observação: No quadro acima a população utilizada foi a estimada para 2012, conforme 

quadro 5. 

5.1.4.3 Estimativa de Geração de Resíduos Sólidos 

Para a estimativa da geração de resíduos sólidos realizou-se um cálculo para projeção da 

quantidade de resíduos gerados em um período de 20 anos, conforme quadro a seguir. Para a 

realização dos cálculos e posterior elaboração da tabela, foram utilizados dados populacionais 

registrados, taxa de crescimento populacional e a taxa de crescimento per capita anual 

apresentada anteriormente. Através destes dados foi possível obter a quantidade de resíduos por 

dia e por ano, até o ano de 2030.   
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Quadro 5 - Estimativa Anual da Geração de Resíduos Domiciliares. 

Ano População 
Per capita 

(Kg/hab.dia) 

Quantidade de 

Resíduo (Kg/dia) 

Quantidade de 

Resíduo 

(Kg/ano) 

2010 3.917 0,3574 1.400,00 510.976,57 

2011 3.900 0,36 1.404,00 512.460,03 

2012 3.883 0,37 1.436,74 524.409,17 

2013 3.866 0,38 1.469,16 536.244,95 

2014 3.849 0,39 1.501,28 547.968,11 

2015 3.833 0,40 1.533,09 559.579,41 

2016 3.816 0,41 1.564,60 571.079,61 

2017 3.800 0,42 1.595,81 582.469,44 

2018 3.783 0,43 1.626,71 593.749,66 

2019 3.767 0,44 1.657,32 604.920,99 

2020 3.750 0,45 1.687,63 615.984,17 

2021 3.734 0,46 1.717,64 626.939,92 

2022 3.718 0,47 1.747,37 637.788,98 

2023 3.702 0,48 1.776,80 648.532,06 

2024 3.686 0,49 1.805,94 659.169,88 

2025 3.670 0,50 1.834,80 669.703,15 

2026 3.654 0,51 1.863,38 680.132,57 

2027 3.638 0,52 1.891,67 690.458,85 

2028 3.622 0,53 1.919,68 700.682,68 

2029 3.606 0,54 1947,41 710.804,77 

2030 3.591 0,55 1974,87 720.825,80 

FONTE: FEE e Autores  
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De acordo com os dados apresentados, verifica-se que a tendência para o município de 

Cotiporã é a diminuição da população do município, porém a geração de resíduo (Kg/ano) 

aumenta gradativamente.  

Este fato se explica devido ao aumento da geração de resíduos prevista para o município, 

conforme informações obtidas em outros municípios. Este aumento está relacionado com a 

mudança dos hábitos de consumo da população e à elevação do poder aquisitivo, crescimento da 

economia, maior variedade de fabricação de artigos industrializados. O desemprego diminuiu e a 

renda média da população brasileira aumentou. Isso tem um impacto direto no consumo de bens 

duráveis e não duráveis.  

Essa mudança no consumo atingiu todas as classes sociais, as de menor poder aquisitivo 

passaram a possuir em casa mais produtos industrializados. Nas classes com uma dinâmica 

econômica mais ativa, o consumo de produtos cada vez mais embalados se tornou ainda maior. 

Outro fator que influencia no aumento da geração de resíduos, é a entrada da mulher no mercado 

de trabalho, com isso, as pessoas consomem produtos mais elaborados, como comida congelada, 

sucos industrializados, molhos e sopas semiprontos, que têm uma grande quantidade de 

embalagens. Os reflexos da estabilidade econômica atingiram ainda o setor de automóveis e da 

construção civil. 

Em relação aos resíduos sólidos gerados atualmente no município de Cotiporã foram 

realizadas algumas ações e trabalhos de Educação Ambiental, que, conforme informado pela 

Prefeitura Municipal, foram pontuais e não permanentes.  A Educação Ambiental é um processo 

participativo, onde o educando assume o papel de elemento central do processo de 

ensino/aprendizagem pretendido, participando ativamente no diagnóstico dos problemas 

ambientais e na busca de soluções, sendo preparado como agente transformador, através do 

desenvolvimento de habilidades, formação de atitudes e de uma conduta ética, condizentes ao 

exercício da cidadania. 

5.1.4.4 Dificuldades Encontradas – Deficiência do Sistema Atual 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos Domiciliares. 

• Carência de dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados e coletados no 

município;  

• Não segregação dos materiais orgânicos dos materiais recicláveis/secos;  
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• Ausência de Coleta Seletiva e implantação de coletores de acordo com as cores definidas 

em Legislação; 

• Não identificação dos recipientes coletores; 

• Deficiência de coletores - lixeiras, assim como dimensionamento das mesmas, o que pode 

facilitar o acesso de animais aos resíduos e espalhamento dos mesmos;  

• Recolhimento de resíduos industriais e outros, que conforme Legislação vigente é de 

responsabilidade do gerador; 

• Não segregação de resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, pilhas, pneus, eletrônicos 

e outros) estando dispostos juntamente com os resíduos domiciliares;  

• Carência de trabalhos de Educação Ambiental, não tendo prosseguimento e não atendendo 

a demanda do município;  

• Deficiência de divulgação voltada ao correto manuseio e minimização dos resíduos.   

5.2 Limpeza Urbana (LU) 

Os resíduos provenientes de limpeza pública são de responsabilidade do órgão municipal. 

A limpeza urbana e os serviços congêneres compreendem um dos sistemas essenciais ao 

planejamento urbano, à proteção e conservação do meio ambiente e acima de tudo, à garantia de 

uma qualidade de vida satisfatória para a população.  

São definidos como os serviços que tem sob sua responsabilidade a execução da coleta, 

remoção, transporte e destino final de resíduos sólidos em geral, remoção de podas e gramas, 

capina e raspagem, varrição e lavagem de vias públicas, conservação de monumentos, entre 

outros e possuem estreita relação com todos os demais componentes do saneamento básico, em 

especial com a drenagem urbana.  

Atualmente a limpeza urbana é gerenciada por empresa terceirizada, Jair Tres Ltda, 

mediante Contrato de Prestação Serviços Nº 001/10, de 04 de janeiro de 2010. 

A varrição manual, com ferramentas e utensílios manuais, ou seja, vassoura grande e 

pequena, pá quadrada e enxada, ocorre diariamente nos pontos mais movimentados, na região 

central da cidade, enquanto que nas demais localidades, é percorrido o trajeto para verificação da 

necessidade do serviço. Para o acondicionamento dos resíduos são utilizados carrinhos de mão 

recobertos com sacos plásticos.   
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A remoção de ervas-daninhas, raspagem de logradouros públicos, roçadas e podas é 

realizada através de ferramentas e equipamentos específicos e conforme demanda. Os resíduos 

gerados durante estes processos são encaminhados, através de veículos apropriados, para a 

compostagem, realizada em área particular. 

46.  47.  

Figura 46 - Vista de terreno urbano particular onde são depositados resíduos de podas, 

roçadas e restos de frutas para compostagem. 

Figura 47 – Vista de uma área de terras na zona rural do município onde também são 

depositados os resíduos de podas, roçadas e afins para a compostagem em área 

particular. 

Quanto aos resíduos públicos, recentemente o município adquiriu novos coletores para 

acondicionamento dos resíduos produzidos por pedestres, os quais se encontram distribuídos 

aleatoriamente na área central do município.  Porém os mesmos ainda não receberam 

identificação quanto à tipologia do material a ser depositado em cada compartimento, como pode 

ser observado nas figuras a seguir. Esses materiais são recolhidos e encaminhados para a coleta 

domiciliar, a qual é de responsabilidade da empresa Adeva. 

 48.  

Figura 48 – Vista dos novos coletores para resíduos de pedestres, sem identificação. 
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Os demais resíduos são coletados conforme a demanda, ou seja, datas festivas 

(exposições e eventos) e véspera de finados. 

5.2.1 Dificuldades Encontradas – Deficiência do Sistema Atual 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana. 

• Disposição inadequada dos resíduos de poda, roçada e afins, em terreno particular; 

• Ausência de quantificação dos resíduos; 

• Ausência de triturador para diminuição do volume dos resíduos gerados, principalmente 

nos meses de maio, junho, julho e agosto, visto que nestes meses, em razão do inverno, 

as podas são constantes;  

• Ausência de identificação nos coletores para resíduos de pedestres. 

5.3 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) 

A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos Resíduos 

Sólidos de Serviços de Saúde, conforme o Art. 8º da Lei Estadual Nº. 9.921 de 27 de Julho de 

1993, são de responsabilidade da fonte geradora, independentemente da contratação de 

terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades. 

Conforme a RDC Nº.  306, da ANVISA, o gerenciamento dos RSSS constitui-se de um 

conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e 

técnicas, normativas e legais, com objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar 

aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à  proteção  dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.  

O Município de Cotiporã possui apenas uma Unidade de Saúde, e um consultório/clínica 

particular que geram resíduos sólidos de saúde.   
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49.  

Figura 49 – Vista da Unidade de Saúde do Município de Cotiporã. 

A Prefeitura Municipal possui Contrato de Prestação de Serviços com a empresa Seresa 

Serviços de Resíduo de Saúde Ltda., Contrato Nº. 04/2010, de 04 de janeiro de 2010. Esta 

empresa realiza a coleta, transporte e destinação final dos resíduos gerados.  

Atualmente são geradas as seguintes quantidades de RSSS, conforme demonstrado no 

quadro abaixo. 

Quadro 6 – Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde gerados no município de Cotiporã. 

Tipo de Resíduo Quantidade Forma de Acondicionamento 

Resíduo Perigoso 400 L/mês Bombonas 

Embalagens  

(caixas, vidros) de 

medicamentos e 

medicamentos, algodão, 

gaze, bandagem, e demais 

resíduos contaminados. 

100 L/mês Tonéis/Tambor 

Perfuro-cortantes 
06 

caixas/mês 

Caixa específica - material 

perfurocortante 
 

       FONTE: Prefeitura Municipal de Cotiporã, Unidade de Saúde. 

As coletas são efetuadas mensalmente, segundo a Prefeitura Municipal. Para os 

estabelecimentos privados, fica a critério dos mesmos a escolha e contratação da empresa, 

porém não é o que se diagnóstica no município de Cotiporã, pois foi informado que um 

estabelecimento (clínica) particular encaminha os seus resíduos para a Unidade de Saúde Pública. 
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5.3.1 Acondicionamento   

Os resíduos gerados na Unidade de Saúde Municipal são segregados no momento da sua 

geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os 

riscos envolvidos. O acondicionamento dos resíduos segregados na Unidade de Saúde é feito em 

sacos plásticos para os resíduos comuns, em recipientes rígidos e específicos para material 

contaminado e caixa específica para resíduo perfurocortante.  

50.  

Figura 50 – Vista do acondicionamento realizado na Unidade de Saúde no momento da 

geração dos RSSS. 

5.3.2 Armazenamento, Coleta e Transporte  

O armazenamento externo dos RSSS - área de transbordo - é realizado em local 

protegido, com telhado, piso impermeável e inacessível para pessoas sem autorização, como 

medida de proteção e violação do seu conteúdo.  Neste local os mesmos permanecem até a 

realização da coleta. Foi observado que não há identificação, nem separação por tipologia do 

resíduo nessa área de transbordo. 

 A remoção dos RSSS, do local de armazenamento é realizada pela empresa Seresa, por 

meio da utilização de um veículo coletor fechado e encaminhado até a unidade de tratamento ou 

disposição final.   
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51.  52.  

Figura 51 e 52 – Vista do local de armazenamento temporário dos RSSS até a realização 

da coleta e destinação final. 

5.3.3 Destinação Final  

Os RSSS recolhidos são encaminhados para correta destinação final, que pode ser 

autoclavagem para reutilização, aterro de resíduos perigosos, incineração, dentre outros, de  

acordo com o grau de contaminação dos resíduos.  

Os RSSS gerados no município de Cotiporã são encaminhados para incineração no 

município de Caxias do Sul - RS.  

5.3.4 Dificuldades Encontradas - Deficiência do Sistema Atual 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde. 

• Coleta de RSSS de clínica particular; 

• Carência de identificação, segregação e quantificação conforme classificação na área de 

transbordo - armazenamento temporário, de acordo com o grau de contaminação, 

conforme ANVISA e CONAMA; 

• Não atendimento da Lei Federal Nº. 12.305. 

5.4 Resíduos Industriais  

Segundo o Art. 8º da Lei Estadual nº. 9.921 de 27 de Julho de 1993, a coleta, o 

transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos sólidos de 

estabelecimentos industriais são de responsabilidade da fonte geradora independentemente da 
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contratação de terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas 

atividades.   

A Resolução nº 313, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 29 de outubro 

de 2002, define resíduo sólido industrial como todo o resíduo que resulte de atividades industriais 

e que se encontre nos estados sólido, semi-sólido, gasoso – quando contido, e líquido – cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou  economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível.  Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição.  

A Lei Federal n° 12.305/10 - Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a qual dentre vários 

aspectos estabelece a responsabilidade compartilhada entre os atores envolvidos na geração de 

resíduos sólidos industriais, também menciona implementação de processos de logística reversa. 

Conforme informações da Prefeitura Municipal, em Cotiporã o segmento industrial que 

mais se sobressai é o setor madeireiro, onde se enquadram as indústrias de móveis, esquadrias e 

serralherias, as quais correspondem à aproximadamente 23% das indústrias do município. 

Também destacam-se as indústrias do ramo joalheiro, que correspondem a aproximadamente 

18% das indústrias de Cotiporã.  

5.4.1 Coleta, Armazenamento, Transporte e Destinação Final 

Com o objetivo de atender à necessidade de gerenciamento interno dos resíduos sólidos 

industriais, a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais é uma 

ferramenta que apresenta ações referentes à geração, segregação, manejo, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, além de propor a redução da 

geração de resíduos e indicar ações adequadas à gestão dos mesmos. 

Atualmente no município de Cotiporã, conforme informações obtidas na Prefeitura 

Municipal, está sendo exigido Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos empreendimentos 

em operação,, mas a disposição para coleta de alguns resíduos industriais é realizada juntamente 

com resíduos domiciliares. O acondicionamento destes resíduos fica sob responsabilidade do 

próprio gerador, não havendo formas padronizadas de acondicionamento e armazenamento e 

muitas vezes há acúmulo de matéria em local inadequado. Não observou-se a realização de 

logística reversa pelas empresas.  



PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

  Página 
96 

 

  

5.4.2 Dificuldades Encontradas - Deficiência do Sistema Atual 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduo Sólido Industrial. 

• Não atendimento da Lei Federal Nº. 12.305; 

• Carência de concretização de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) das 

Indústrias; 

• Carência de implantação de Logística Reversa; 

• Desconhecimento da legislação por parte dos empresários; 

• Carência de Fiscalização. 

5.5 Resíduos da Construção Civil (RCC) 

A responsabilidade da destinação final dos RCC conforme fundamentado no Art. 8º da Lei 

Estadual nº. 9.921 de 27 de Julho de 1993, que dispõe sobre a coleta, o transporte, o 

tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, são da 

fonte geradora e a Resolução CONAMA nº. 307 de 05 de Julho de 2002 estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão desses resíduos. 

Conforme verificado nos trabalhos de campo realizados no município de Cotiporã, os 

entulhos da construção civil são coletados e transportados pelo próprio gerador para áreas 

lindeiras ou para reutilização como reaterro em novas obras, ou ainda nas calçadas.  

Uma pequena fração desses resíduos é coletada pela população para reutilização ou ainda 

para venda de material reciclado, como o metal.  

Além disso, um percentual destes resíduos tem sido encaminhado para a coleta doméstica, 

caracterizada como restos de madeira, latas de tintas, fiação elétrica, tubulação hidráulica, entre 

outros.  
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53.  54.  

Figura 53 – Vista da disposição inadequada de RCC em área urbana do município, para 

aterro.  

Figura 54– Vista do armazenamento irregular dos RCC, entre eles de resíduos 

recicláveis e perigosos gerados na construção de uma residência. 

5.5.1 Dificuldades Encontradas - Deficiência do Sistema Atual 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos da Construção Civil. 

• Ausência de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Construção Civil;  

• Desconhecimento da legislação por parte da população; 

• Ausência de local apropriado e devidamente licenciado para a destinação dos RCC;   

• Carência de fiscalização dos geradores e orientação da correta destinação destes resíduos. 

5.6 Resíduos Especiais  

Conforme descrito no Art. 8º da Lei Estadual Nº. 9.921 de 27 de Julho de 1993 - a coleta, 

o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos sólidos especiais 

são da fonte geradora.    

Resíduos especiais são aqueles que têm características de corrosividade, reatividade, 

toxidade, apresentando riscos à saúde ou ao meio ambiente. São classificados na sua maioria, 

pela NBR/ABNT 10.004/04, Classe I, e necessitam passar por processos diferenciados em seu 

manejo, com ou sem tratamento prévio, podendo conter material biológico, químico ou 

radioativo.   
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No município de Cotiporã, com o intuito de atender o pré-estabelecido nas legislações 

vigentes, vem sendo desenvolvidas parcerias para a implantação de pontos de coleta de alguns 

destes resíduos, com o objetivo de realizar a logística reversa. Esta consiste no planejamento, 

implantação e controle do fluxo dos resíduos, com o intuito de valorizá-lo e realizar o descarte 

correto, evitando que os mesmos sejam encaminhados à Usina de Triagem do município ou que 

sejam lançados inadequadamente no meio ambiente.  

5.6.1 Resíduos Agrossilvopastoril - Embalagens de Agrotóxicos  

A coleta e a destinação final dos resíduos agrossilvopastoris, em especial as embalagens 

de agrotóxicos, é coordenado pela Cooperativa Santa Clara, com o apoio das demais 

agropecuárias do município e da Prefeitura Municipal, sendo realizado anualmente o recolhimento 

de embalagens de agrotóxicos. 

O programa conta com um roteiro pré-estabelecido informando a data, horário, localidade 

e propriedade ou entidade onde serão realizadas as coletas das embalagens, os quais são 

definidos anualmente. Além disso, o programa é divulgado por meio digital e impresso, através 

das rádios, EMATER, missas, comunidades, site da Prefeitura, assim como é realizada Educação 

Ambiental a respeito. 

A Cooperativa Santa Clara possui controle e informações sobre as quantidades de 

embalagens recebidas em cada campanha. Segundo informações da Cooperativa Santa Clara, no 

ano de 2011 foram recolhidas 17.907 embalagens, conforme demonstrado no quadro abaixo. 
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Quadro 7 – Quantidade de embalagens de agrotóxicos do Município de Cotiporã 

recolhidas pela Cooperativa Santa Clara no ano de 2011. 

Tipo de Embalagem Quantidades 

Embalagem de 0,25 L 612 

Embalagem 0,50 L 22 

Embalagem 1,00 L 4.868 

Embalagem 5,00 L 1.472 

Embalagem 10,0 L 46 

Embalagem 20,0 L 297 

Embalagens Flexíveis 10.590 

                                       FONTE: Cooperativa Santa Clara. 

O transporte e a destinação final das embalagens coletadas no município de Cotiporã são 

de responsabilidade de empresa terceirizada. A mesma destina as embalagens de agrotóxicos 

para a reciclagem na Cimbalagem, no município de Passo Fundo/RS.  

  De acordo com o observado e as informações recebidas, o sistema de coleta é eficiente e a 

periodicidade em que a mesma é realizada é adequada ao volume de embalagens vazias geradas. 

A população/agricultores estão muito bem informados quanto a este procedimento e 

possuem a devida orientação técnica no manuseio e armazenamento destes materiais até a sua 

coleta. 

  



PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

  Página 
100 

 

  

55.  56.  

Figuras 55 e 56 – Vista das embalagens de agrotóxicos recolhidas no ano de 2011. 
 

FONTE: Prefeitura Municipal de Cotiporã. 

 
5.6.1.1 Dificuldades Encontradas - Deficiência do Sistema Atual 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos Agrossilvopastoril. 

• Deficiência de local apropriado para o armazenamento (ausência de pavimentação 

impermeável).  

5.6.2 Lâmpadas Fluorescentes  

As lâmpadas, de acordo com a NBR 10004, enquadram-se na classe I – Resíduo Perigoso e 

apresentam uma ou mais das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade.  Desta forma deverão ser armazenadas e destinadas à 

descaracterização. 

Conforme informação da Prefeitura Municipal de Cotiporã, não é realizada nenhum tipo de 

campanha para recolhimento de lâmpadas fluorescentes, bem como não existem pontos de 

coleta. 

Sendo assim, acredita-se que maioria as lâmpadas geradas no município estejam sendo 

destinadas à coleta doméstica, sendo encaminhadas para o Aterro Sanitário, ou ainda, como 

observado nos trabalhos de campo, a população realiza o armazenamento, no aguardo do 

lançamento de novas campanhas e/ou informações a respeito da correta destinação, conforme 

figura a seguir. Conforme Lei Federal 12.305, a responsabilidade pelo recolhimento de tais 

resíduos é de quem os comercializa, tendo à disposição local adequado para a coleta, 

acondicionamento e armazenamento. A Prefeitura Municipal também informou que está prevista 
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uma campanha de recolhimento no município, na qual a Brasil Recicle ficará responsável pela 

destinação final. 

57.  

Figura 57– Vista de uma lâmpada fluorescente armazenada em um restaurante, no 

aguardo de recolhimento. 

5.6.2.1 Dificuldades encontradas - Deficiência do Sistema Atual 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Lâmpadas Fluorescente. 

• Ausência de campanha para correto armazenamento e destinação final; 

• Ausência de ponto de coleta; 

• Carência de implantação de Logística Reversa; 

• Ausência de Educação Ambiental. 

5.6.3 Pilhas e Baterias 

Conforme informação da Prefeitura Municipal de Cotiporã não é realizada nenhum tipo de 

campanha para recolhimento de Pilhas e Baterias, bem como não existem pontos de coleta. Tais 

resíduos também podem ser gerenciados de acordo com a logística reversa. 

Durante a realização dos trabalhos de campo, foi possível identificar munícipes que 

realizam o armazenamento desses materiais em suas residências, pois tem conhecimento dos 
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riscos que os mesmos trazem ao meio ambiente e à saúde pública e estão no aguardo de 

orientação para correta destinação.  

5.6.3.1 Dificuldades Encontradas - Deficiência do Sistema Atual 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Pilhas e Baterias. 

• Ausência de campanha para correto armazenamento e destinação final; 

• Ausência de ponto de coleta; 

• Carência de implantação de Logística Reversa; 

• Ausência de Educação Ambiental. 

5.6.4 Material Eletrônico  

Os resíduos eletrônicos gerados no município de Cotiporã são recolhidos pela empresa 

DualNet Informática, localizada na Rua Deputado Lidofino Fanton Nº. 127, Cotiporã. A empresa 

realizou uma parceria informal com a Prefeitura para a realização da coleta, armazenamento e 

destinação final dos resíduos.  

Conforme informações do proprietário são gerados aproximadamente 100 Kg/ano de 

resíduos eletrônicos, os quais são encaminhados anualmente à empresa de Caxias do Sul/RS. 

Tais resíduos também podem ser gerenciados de acordo com a logística reversa. 
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58.  59.  

Figura 58 e 59 – Vista dos resíduos eletrônicos armazenados à espera do recolhimento 

terceirizado. 

5.6.4.1 Dificuldades Encontradas - Deficiência do Sistema Atual 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos Eletrônicos. 

• Carência de divulgação e informações para correto armazenamento e destinação final; 

• Ponto de coleta informal; 

• Carência de implantação de Logística Reversa; 

• Carência de Educação Ambiental. 

5.6.5 Óleos Lubrificantes, Graxas e Óleo de Cozinha 

Os resíduos gerados na manutenção dos veículos públicos (óleos lubrificantes/graxas) são 

armazenados em recipientes fechados na oficina da Prefeitura Municipal. São gerados 

aproximadamente 100 L/mês, os quais são coletados e destinados para a IPS - Indústria 

Petroquímica do Sul. 

Nos estabelecimentos privados, tais como lojas, postos de combustíveis, oficinas 

mecânicas, concessionárias, indústrias em geral, transportadoras e agricultores, os resíduos de 

óleos lubrificantes/graxas também devem ser acondicionados em recipientes fechados, íntegros, 

armazenados em local protegido e posteriormente coletados por empresas terceirizadas, as quais 
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realizarão a destinação correta. No caso das estopas, filtros e serragem contaminadas com óleo e 

graxa, o processo de acondicionamento/armazenamento ocorre da mesma forma.   

Já o óleo de cozinha usado, gerado em estabelecimentos privados como restaurantes, 

padarias e lancherias, é armazenado em bombonas. A Coleta é realiza bimestralmente e 

encaminhada para a produção de Biodiesel em Veranópolis. A empresa que realiza a coleta é a 

Folle & Sartori Ltda., a qual encontra-se devidamente licenciada pela FEPAM, LO 7024/2011, com 

validade até 17 de Dezembro de 2015. 

60.  61.  

Figura 60 – Vista do armazenamento de óleo de cozinha usado em um restaurante no 

município de Cotiporã. 

FONTE: Autores 

Figura 61 – Vista da coleta de óleo usado de cozinha.  

FONTE: Prefeitura Municipal de Cotiporã. 

5.6.6 Pneus  

Mesmo com a Resolução CONAMA N° 258 em vigor, que determina que as empresas 

fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final 

ambientalmente adequada aos pneus inservíveis ainda é possível visualizar o descarte de pneus 

nas calçadas no município de Cotiporã. Os mesmos foram visualizados em locais inadequados, 

sujeitos a processos de intempéries com posterior acúmulo de água. De acordo com o informado 

pela Prefeitura Municipal, tais pneus têm destino pré-estabelecido pelo gerador. 

Ressalta-se que não há pontos de coleta de pneus no município de Cotiporã. Desta 

maneira, os moradores são instruídos a destinarem os seus resíduos junto às empresas que 
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atuam na troca de pneus ou recapagens em geral. Esses são coletados e transportados pela 

própria empresa contratada para a destinação final dos mesmos. 

62.  

Figura 62 – Vista do local onde foram visualizados os pneus.  

Quanto aos pneus gerados pelos veículos da Prefeitura Municipal, os mesmos são 

recolhidos pelas empresas fornecedoras. Esta ação é prevista na licitação de compra e no 

contrato, medida que vem funcionando perfeitamente até o momento. 

5.6.7 Resíduos Volumosos  

Consiste na coleta sistemática dos objetos classificados como resíduos volumosos e não 

passíveis de remoção pela coleta regular de resíduo em razão de suas dimensões  excessivas, 

compreendendo,  restos  de móveis,  sofás,  colchões,  geladeiras,  fogões  e  outros  objetos  de  

grande volume, julgados inservíveis pelo seu gerador. Os mesmos são armazenados até o 

momento da coleta em locais próximos das lixeiras ou em terrenos baldios.   

Os resíduos volumosos, aqui classificados, são recolhidos pelos catadores da Associação. 

No local são descaracterizados, sendo que os materiais que possuem potencial de reciclagem são 

destinados às empresas de reciclagem. Os demais materiais são utilizados como combustível em 

fornos (fogo).  

5.7 Identificação dos Passivos Ambientais Relacionados aos Resíduos Sólidos, 

Incluindo Áreas Contaminadas 

O passivo ambiental representa a contaminação e possíveis danos ao meio ambiente 

causados por armazenamento de resíduos sólidos, disposição ou lançamentos de soluções e/ou 

efluentes inadequados. A Resolução CONAMA N° 420/2009, em seu Art. 23, define as etapas do 

gerenciamento de áreas contaminadas:  
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I - Identificação: etapa em que serão identificadas áreas suspeitas de contaminação 

com base em avaliação preliminar, e para aquelas em que houver indícios de 

contaminação, deve ser realizada uma investigação confirmatória,  as  expensas  

do  responsável,  segundo  as normas técnicas ou procedimentos vigentes.  

II - Diagnóstico: etapa que inclui a investigação detalhada e avaliação de risco, as 

expensas do responsável, segundo as normas técnicas ou procedimentos vigentes, 

com objetivo de subsidiar a etapa de intervenção, após a investigação confirmatória 

que tenha identificado substâncias químicas em concentrações acima do valor de 

investigação. 

III - Intervenção: etapa de execução de ações de controle para a eliminação do 

perigo ou redução, a níveis toleráveis, dos riscos identificados na etapa de 

diagnóstico, bem como o monitoramento da eficácia das ações executadas, 

considerando o uso atual e futuro da área, segundo as normas técnicas ou 

procedimentos vigentes.   

 
A identificação do passivo ambiental diz respeito não só à sanção a ser aplicada por um 

dano já realizado ao meio ambiente, mas também a medidas de prevenção de danos ambientais 

que têm reflexos econômico-financeiros.  

Durante os trabalhos realizados no município de Cotiporã, foi informada a existência de 

um antigo lixão, na Linha Independência, próximo ao local onde esta sendo implantada a 

Cooperativa de Catadores. Conforme visita in loco, foi observada a existência de sinalização de 

Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), conforme figura abaixo. 

63.  

Figura 63 – Placa de identificação existente no local. 

 De acordo com informações obtidas pela Prefeitura Municipal o material foi retirado do 

local e encaminhado para Aterro Sanitário, e posteriormente realizada a recuperação da área. 

Porém, não foi obtido maiores informações em relação ao projeto de recuperação da área, bem 

como o monitoramento realizado. 
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6 DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE PROJETO 

Determinação do período de projeto é o tempo necessário para a realização das atividades 

propostas pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município 

de Cotiporã. 

As atividades propostas pelo Plano estarão previstas e subdivididas em curto, médio e 

longo prazo, onde o período de cada etapa está especificado no quadro abaixo.  

Quadro 8 – Determinação do Período do PMGIRS. 

Prazo Definição Período 

Curto 

Ações de alta prioridade que possam ser 

programáveis e não necessitem significativamente 

alterações estruturais para implantação. 

01 a 05 anos 

Médio 

Ações de média prioridade que possam ser 

programáveis e que necessitem alterações 

estruturais e/ou envolvam ações precedentes ainda 

não implementadas. 

06 a 10 anos 

Longo 

Ações de baixa prioridade que possam ser 

programáveis, que necessitem alterações 

estruturais de longo prazo ainda não projetadas 

e/ou que envolvam ações precedentes ainda não 

implementadas nem projetadas. 

11 a 20 anos 

 

Nas etapas seguintes do PMGIRS, serão apresentadas as ações e metas a serem 

realizadas pelo município de Cotiporã dentro dos prazos pré-estabelecidos acima.  
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7 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O prognóstico objetiva estabelecer estimativas para a situação de resíduos para diferentes 

horizontes de tempo, procurando-se criar um cenário prospectivo para os resíduos sólidos. 

O Prognóstico do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos de Cotiporã foi elaborado a 

partir do conhecimento das características do município, bem como informações e dados 

levantados durante todo o desenvolvimento deste trabalho.  

Conforme estabelecido no Termo de Referência para elaboração do PMGIRS e através dos 

dados coletados, foram elaboradas três propostas, todas contemplando o gerenciamento dos 

resíduos sólidos de forma integrada, visando a viabilidade social, ambiental e econômica, 

adaptadas à realidade do município. A partir das propostas apresentadas a Comissão Municipal e 

a Equipe Técnica optaram pela proposta 01, conforme figura abaixo, visto que a responsabilidade 

da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos é do Poder Público Municipal e os objetivos do Presente 

Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos são a redução na geração, o aumento das ações 

de reutilização e reciclagem e o tratamento adequado para disposição final, tendo em vista o 

Ganho Ambiental. Além disso, a implantação e operação dos serviços de coleta, transporte, 

Estação de Transbordo e Central de Triagem dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados no município 

realizada pela Administração Municipal fornece à Prefeitura autonomia e maior controle de todo o 

sistema, desde a coleta, transporte, destinação final e a Administração Municipal pode não estar 

preparada para assumir todo o processo, deixando a população exposta ao lixo, ocasionando 

danos à saúde pública e o meio ambiente.  
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Figura 64 – Proposta 01 para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município de 

Cotiporã. 

A Proposta 01, demonstrada na figura anterior, consiste na implantação da Coleta Seletiva 

realizada e operada pela Administração Municipal com segregação na fonte (domicílios).  

Para obter resultados significativos na segregação dos materiais é necessária a instalação 

de uma Estação de Transbordo, implantada e operada pela administração municipal, no qual os 

resíduos orgânicos serão descarregados após a coleta. Este local possibilita o depósito de um 

volume maior, reduzindo os custos de transporte dos resíduos até destinação final. Após atingir 

um volume ideal para destinação na Estação de Transbordo, os resíduos orgânicos serão 

destinados a um Aterro Sanitário Terceirizado.  
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Esta proposta também sugere a instalação de Usina/Central de Triagem municipal em 

parceria com a Associação de Catadores. Neste local será realizada a triagem dos resíduos 

recicláveis por tipologia, a fim de encaminhá-los para empresas específicas que realizem a 

reutilização/reciclagem. Em conjunto com a Usina/Central de Triagem sugere-se a implantação de 

uma Unidade de Compostagem para os fragmentos de material orgânico ainda remanescente nos 

materiais recicláveis. Os materiais não aproveitados (rejeitos) separados na Usina/Central de 

Triagem são enviados ao Aterro Sanitário Terceirizados. 

Além disso, sugere-se a implantação de PEV’s ou Ecopontos, que são locais providos de 

coletores, situados em diversas áreas do município, para a realização de entrega voluntária de 

pequenos volumes de materiais específicos. Sugere-se a implantação de PEV’s para resíduos 

como lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias e óleo de cozinha. 

Esses PEV’s devem ser implantados em locais estratégicos e de fácil acesso, como na 

Prefeitura Municipal, escolas, postos de saúde, capelas e afins. Abaixo segue uma tabela com 

algumas sugestões de locais para implantação de PEV’s no município de Cotiporã. 

Quadro 9 – Localização dos PEV’s no município de Cotiporã. 

Resíduo Localização do PEV 

Lâmpadas Fluorescentes Prefeitura Municipal 

Pilhas e Baterias Prefeitura Municipal, Escolas, 

Unidade Municipal de Saúde 

Óleo de Cozinha Usado Prefeitura Municipal, Escolas, 

Unidade Municipal de Saúde 

            FONTE: Autores  

Além disso, deverá ser mantida a campanha anual de recolhimento de Resíduos 

Agrossilvopastoris (embalagens de agrotóxicos), a qual vem sendo realizada com sucesso. Esta 

mesma metodologia poderá ser utilizada para os resíduos eletrônicos, através de campanha 

formal, em parceria com empresas do município.  
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7.1 Viabilidade Técnica e Econômica  

A Viabilidade Técnica e Econômica possibilita a avaliação da melhor alternativa (Proposta) 

a ser escolhida pelo Município, com auxilio da Equipe Técnica contratada para a elaboração do 

PMGIRS, para a realização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. 

A Análise Técnica Ambiental é o processo de identificação de oportunidades, ameaças, 

forças e fraquezas que afetam a realização de uma atividade potencialmente poluidora ou 

utilizadora de recursos naturais. Em relação ao Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, a 

Análise Técnica auxilia na escolha da alternativa ecologicamente correta, a qual atenta para todos 

os itens da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, desde o acondicionamento até a destinação 

final. A escolha deverá levar em consideração os impactos ambientais, sua minimização e/ou 

compensação. 

Já a análise econômica refere-se à avaliação ou estudo da viabilidade e lucratividade de 

um projeto, ou seja, tem o intuito de avaliar a rentabilidade do empreendimento, tendo em vista 

verificar se os capitais investidos são remunerados e reembolsados de modo a que as receitas 

superem as despesas de investimento e de funcionamento. 

Quanto à viabilidade econômica, há uma grande incerteza devido à precariedade dos 

dados de geração de resíduos existentes, o que implica numa incerteza nos valores absolutos de 

custos. Também deve se considerar que com a implantação da Coleta Seletiva há uma tendência 

à diminuição dos resíduos sólidos a tratar. 

A implantação de Associação/Cooperativa de Catadores irá depender fortemente dos 

preços de recicláveis e de composto que conseguir obter, assim como avaliação das 

instalações/equipamentos quanto à fase de Licenciamento ambiental.  

Através das Propostas apresentadas anteriormente, de informações técnicas e econômicas 

de cada Proposta e, considerando a sustentabilidade de cada alternativa, ou seja, a sistêmica, 

relacionada com a interelação dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, foi 

possível o posicionamento da Equipe Técnica em relação à alternativa mais adequada de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Municipal.  

8 METAS  

No que diz respeito à destinação dos resíduos no Brasil, nos últimos anos, houve uma 

significativa melhoria da situação, mas ainda há um longo caminho a seguir. Nesse sentido, é 

muito importante que os órgãos públicos definam e adotem mecanismos para destinação 

adequada dos resíduos gerados. Neste contexto será apresentado a seguir um quadro com as 
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metas em relação à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, as quais estão subdividas em curto, 

médio e longo prazo. 

8.1 Curto Prazo 

São as ações de alta prioridade que possam ser programáveis e não necessitem 

significativas alterações estruturais para implementação.  

A seguir serão apresentadas as Metas e as Ações a serem executadas em curto prazo, ou 

seja, de 0 a 5 anos. 

Quadro 10 – Metas para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para Curto Prazo. 

Meta 01: Elaboração de Inventário e Diagnóstico detalhado referente aos Resíduos 

Sólidos Urbanos. 

Ações 

Elaboração de inventários e diagnósticos detalhados com quantificação dos 

resíduos gerados; 

Criação de indicadores do desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

Meta 02: Implementação de Legislação Específica para Gestão de Resíduos Sólidos. 

Ações 

A Administração Municipal deverá instituir uma comissão para elaborar a Lei 

de Gestão de Resíduos Sólidos; 

Elaboração de Leis específicas para oferecer respaldo às Ações e Programas 

Ambientais da Prefeitura em relação aos Resíduos Sólidos. 

Meta 03: Implantação da Coleta Seletiva, com abrangência direta ou indireta em 100% 

do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e aprovação de Decretos e Instrumentos Legais para a 

formalização do Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem, incluindo os 

resíduos orgânicos, devendo contemplar os direitos das 

Associações/Cooperativas de Catadores garantidos por lei, incentivando a 

inserção dos Catadores;  

Elaboração e/ou atualização do cadastro de depósitos, sucateiros e indústrias 

recicladoras;   
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Ações 

Criação de indicadores do desenvolvimento do sistema de coleta seletiva e 

redução da quantidade de rejeitos na separação;  

Estabelecimento de rede de pontos de entrega voluntária (PEV’S/Ecopontos) 

para resíduos recicláveis ou outros capacitados a receber computadores, 

placas e componentes eletrônicos, cabos elétricos, equipamentos 

eletroeletrônicos, celular sem bateria, monitores e televisores de tubo, 

capacitores, reatores, impressoras, tonners e cartuchos;  

Viabilizar incentivos para ampliação da participação da comunidade na Coleta 

Seletiva;  

Incentivar a Compostagem doméstica e/ou comunitária, e a utilização do 

composto produzido em hortas e jardins;  

Implementar o programa de pomar e horta caseiras.   

Meta 04: Campanha de Educação Ambiental.  

Ações 

Estimular a participação da população na Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos; 

Conscientização, sensibilização da população por meio de campanhas 

educativas permanentes sobre a necessidade da minimização da geração dos 

resíduos sólidos na fonte, como também da importância da separação, do 

acondicionamento e disposição adequada dos rejeitos para a coleta;   

Fundamentação da Campanha de Educação Ambiental na realização dos 5R’s: 

Repensar, Recusar, Reduzir, Reaproveitar e Reciclar;   

Incentivo de mudanças de hábitos quanto à redução de consumo, reutilização 

de materiais e embalagens, sensibilização e conscientização na hora da 

compra e higiene pessoal;   

Apoio e incentivo a Programas de Educação Ambiental nas escolas;   

Incentivo de hábito na população para separação dos materiais recicláveis 

para a consequente a valorização desses materiais;   

 
Capacitação dos funcionários públicos ou privados envolvidos na Gestão dos 

Resíduos Sólidos municipais. 
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8.2 Médio Prazo 

São as ações de média prioridade que possam ser programáveis e que necessitem 

alterações estruturais e/ou que envolvam ações precedentes ainda não implementadas. 

A seguir serão apresentadas as Metas e as Ações a serem executadas em médio prazo, ou 

seja, de 6 a 10 anos. 

Quadro 11 - Metas para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para Médio Prazo. 

Meta 05: Captação de Recursos. 

Ações 
O município necessita manter-se atualizado em relação às verbas públicas 

disponíveis para investimento na Gestão dos Resíduos Sólidos municipais. 

Meta 06: Áreas de Destinação de Resíduos.  

Ações 

Adquirir área e implantar Usina/Central de Triagem, Compostagem e Estação de 

Transbordo;  

Adquirir área e implantar Compostagem dos resíduos de poda e varrição; 

Licenciamento Ambiental das atividades; 

Aquisição de balança para pesagem dos resíduos que chegam à Usina/Central de 

Triagem;  

Aquisição de equipamentos: Esteira: para triagem dos resíduos; Prensa: para 

diminuir o volume dos materiais encaminhados à reciclagem; Triturador: para 

resíduos de poda.  

Meta 07: Continuidade à Campanha de Educação Ambiental . 

Ações Conforme já descrito na Meta 03. 

Meta 08: Reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis. 

Ações 

Incentivo pelo poder público e iniciativa privada para realização de feiras e 

“brechós” de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 

Fomento e incentivo a empresas de reciclagem. 
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Meta 09: Mecanismo econômico de cobrança e de incentivo à Reciclagem   

Ações 

Elaboração de estudo econômico de cobrança por taxas e/ou tarifas decorrentes da 

prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos considerando a 

adequada destinação dos resíduos coletados, o peso ou o volume médio coletado 

por habitante ou por domicílio, devendo considerar o incentivo à minimização da 

geração de resíduos e à recuperação dos resíduos gerados;  

Promoção da Gestão Sustentável dos resíduos sólidos através da cobrança pelos 

custos necessários para realização dos serviços do setor de resíduos sólidos, 

disciplinando a população com relação à geração de resíduos;   

Estudo de critérios para cobrança diferenciada de serviços de coleta e tratamento 

de resíduos especiais. 

 

8.3 Longo Prazo 

São as ações de baixa prioridade que possam ser programáveis, que necessitem 

alterações estruturais de longo prazo ainda não projetadas e/ou que envolvam ações precedentes 

ainda não implementadas nem projetadas. 

A seguir serão apresentadas as Metas e as Ações a serem executadas em Longo Prazo, ou 

seja, de 11 a 20 anos. 

Quadro 12 - Metas para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para Longo Prazo. 

Meta 10: Continuidade na Captação de Recursos. 

Ações 

O município necessita manter-se atualizado em relação às verbas públicas 

disponíveis para investimento na Gestão dos Resíduos Sólidos municipais e atentar 

às possíveis mudanças na Legislação Ambiental. 

Meta 11: Continuidade à Campanha de Educação Ambiental . 

Ações Conforme descrito na Meta 03. 

Meta 12: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao Aterro Sanitário  

em no mínimo 30%. 
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Ações 

Implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;   

Reforçar o uso do resíduo orgânico, como composto, em hortas e pomares 

caseiros;  

Reforçar o programa de doação de sementes de hortaliças para criação de hortas 

caseiras;  

Implantar o programa de doação de mudas de árvores frutíferas para criação de 

pomares caseiros;  

Fortalecimento do Programa de Coleta Seletiva;   

Criação de um sistema de informações voltado a facilitar a troca de informações 

entre as associações, principalmente quanto à organização da comercialização dos 

produtos recicláveis;   

Apoio institucional pelo poder público às organizações de Catadores, de modo a 

suprir carências básicas na Gestão da Associação/Cooperativa;   

Organização das Associações/Cooperativas em rede através da criação de uma 

Associação/Cooperativa Central para recebimento de todos resíduos já triados e 

pesados, com objetivo de facilitar a negociação e comercialização do material 

reciclável diretamente com a indústria recicladora. 
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9 PROGRAMAS E AÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS INTERESSADOS 

São programas e ações destinadas para grupos interessados, em especial, para 

Associação/Cooperativas de Catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, com intuito de 

solucionar as deficiências apuradas pelo PMGIRS relacionadas ao trabalho dessas associações no 

município de Cotiporã. Sugerem-se algumas proposições descritas a seguir: 

9.1 Campanha  

Para o envolvimento de toda comunidade no projeto e para que melhores resultados 

sejam obtidos, torna-se indispensável a realização de Campanhas de Educação Ambiental, com o 

intuito de gerar na população sensibilização e consciência da sua responsabilidade na separação 

do lixo e destinação adequada, obtendo-se com isso a segregação correta dos resíduos recicláveis 

na fonte geradora. É importante também a realização de treinamentos e palestras de Educação 

Ambiental para multiplicadores (professores, lideranças comunitárias, técnicos da prefeitura, 

dentre outros). A ação deve ser contínua. Também é necessário o envolvimento dos Catadores de 

materiais recicláveis nas ações educativas, com o objetivo de:  

• Valorizar a figura do Catador, acabando com o preconceito em relação a esses 

profissionais, mostrando para a sociedade a importância do trabalho realizado em prol do 

meio ambiente.  

• Usar o conhecimento adquirido pela Associação na prática diária com resíduos sólidos, 

maximizando as ações pretendidas pelo município. 

9.2 Inclusão no Programa – Coleta Seletiva  

Compartilhar a Gestão de Resíduos Sólidos e promover a inclusão social da Associação no 

Programa de Coleta Seletiva do município. Informar da importância desse trabalho e da 

necessidade de participação.  

9.3 Capacitação 

Sugere-se que a Associação tenha acompanhamento e orientação de técnicos capacitados 

na área administrativa, financeira e social. O objetivo é que seja fornecido conhecimento em 

Gestão, necessário para administrar o negócio, bem como em comercialização, meio ambiente, 

saúde, segurança no trabalho, trânsito, separação e classificação dos recicláveis, e agregação de 

valores dos mesmos. Recomenda-se a busca de ajuda financeira ou de parcerias que viabilizem a 

constituição de capital de giro para a aquisição e manutenção de carrinhos e equipamentos 

(prensa, balança, mesa de separação, entre outros). 



PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

  Página 
118 

 

  

Recomenda-se também a elaboração do Regimento de trabalho, instrumento que irá 

estabelecer as rotinas de trabalho, responsabilidades, normas, entre as quais, o uso de EPIs, e 

proibições. Devem receber capacitação em relação ao manuseio de resíduos perigosos e formas 

de agir em relação aos geradores desses resíduos (Exemplo: estipular um preço diferenciado para 

tais produtos, recusa na coleta, entre outros). 

Para a efetivação do processo de Coleta Seletiva com participação da Associação de 

Catadores, faz-se necessário a participação de técnicos da área social em todo processo de 

desenvolvimento da proposta, desde a análise dos dados dos cadastros até as atividades no na 

área, visando motivar a participação dos Catadores neste novo contexto. O acompanhamento de 

Técnicos é indispensável por tratar-se de um trabalho novo onde será preciso exercitar 

diariamente o convívio do grupo e a responsabilidade de cada um. 

A Capacitação da Associação de Catadores para que adquiram a cultura do associativismo 

e assim possam trabalhar em grupo de forma harmoniosa e unida, pode ser obtida através das 

seguintes: 

• Palestras e treinamentos: a fim de evitar a proliferação de vetores e possíveis doenças é 

indicado que os catadores levem os materiais coletados diretamente para onde farão à 

separação e correta destinação dos rejeitos e que sejam realizadas palestras para os 

catadores e suas famílias a fim de preveni-los quanto às consequências do 

armazenamento do lixo em suas casas e a correta manipulação dos mesmos com 

utilização de equipamentos adequados (luvas, máscaras, mesas de separação para que 

trabalhem de forma mais confortável); 

• Integração nos Serviços Sociais: orientações sobre os programas sociais existentes. 

Inclusão social; 

• Orientação quanto ao tipo de materiais: orientação através de cursos, palestras e 

acompanhamento técnico com relação aos materiais que podem ser reciclados e 

reaproveitados e como agregar valor a esses materiais. 

9.4 Aquisição de Recursos 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) dispõe de financiamentos para que as 

Prefeituras disponibilizem Galpões de Triagem para Associação de Catadores. A parceria com a 

Prefeitura e Associações de Catadores deverá viabilizar a construção de Galpões de Triagem e a 

compra de equipamentos, além de treinamento dos associados e cooperados. 
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Destaca-se que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

disponibiliza uma linha de crédito para Projetos de Cooperativas/Associações de Catadores de 

materiais recicláveis. O dinheiro da linha de crédito será para financiar obras e reformas de infra-

estrutura física, assistência técnica e capacitação dos cooperadores em todo país. 

No caso dos resíduos orgânicos coletados, estes poderão ser encaminhados para o pátio 

de compostagem, a fim de que se promova a produção de composto orgânico para futura 

comercialização. A compostagem é também um mecanismo de valorização de resíduos 

provenientes da roçagem e podas realizadas pelo município. 

  
Tais iniciativas poderão ser fomentadas pelas seguintes medidas indutoras:  

 

• Incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  

• Cessão de terrenos públicos;  

• Destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis; 

• Subvenções econômicas;  

• Fixação de critérios, metas e outros dispositivos complementares de sustentabilidade 

ambiental para as aquisições e contratações públicas;  

• Pagamento por Serviços Ambientais, nos termos definidos na Legislação. 

O Poder Público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender 

prioritariamente as seguintes iniciativas para a Gestão de Resíduos Sólidos (art. 42 da Lei Nº 

12.305/10): 

I. Prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;  

II.  Desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à 

qualidade ambiental em seu ciclo de vida;  

III.  Implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para 

cooperativas ou outras formas de Associação de Catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;  

IV. Desenvolvimento de projetos de Gestão dos Resíduos Sólidos de caráter 

intermunicipal ou regional; 

V. Estruturação de sistemas de Coleta Seletiva e de Logística Reversa;  

VI. Descontaminação de áreas contaminadas;  
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VII.  Desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos 

resíduos sólidos;  

VIII. Desenvolvimento de sistemas de Gestão Ambiental e empresarial voltados 

para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos. 

10 DESCRIÇÃO DAS FORMAS E DOS LIMITES DA PARTICIPAÇÃO DO PODER 

PÚBLICO LOCAL NA COLETA SELETIVA E NA LOGÍSTICA REVERSA 

A descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público Municipal de 

Cotiporã na Coleta Seletiva e na Logística Reversa foi baseada respeitando o disposto no art. 33° 

da Lei 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos, e de outras ações relativas à 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.   

O conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, nos termos 

do disposto no inciso XVII do artigo 3º da Lei 12.305/2010, compreende o conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de  

manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o  volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados,  

bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental  

decorrentes do ciclo de vida dos produtos.  

Neste mesmo contexto da Lei 12.305/2011, o Decreto 7.404/2010, que regulamenta a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 5º, prevê que os fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos.  

O Decreto 7.404/2010 também estabelece que a  implantação  da  Coleta  Seletiva  é  

instrumento  essencial  para  a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. A Coleta 

Seletiva deve ser implantada pelos titulares dos serviços públicos de limpeza e manejo dos 

resíduos sólidos e estabelecer, no mínimo, a separação prévia dos resíduos secos e úmidos.  

Neste sentido, a nova Lei impôs, especificamente quanto ao sistema de Coleta Seletiva, 

obrigações aos consumidores que deverão acondicionar adequadamente e de forma diferenciada 

os resíduos sólidos gerados e disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis para coleta ou devolução.  Paralelamente à imposição das obrigações, o parágrafo 

único do artigo 35, prevê que o Poder Público Municipal poderá instituir incentivos econômicos 

aos consumidores que participam do sistema de Coleta Seletiva, além de estabelecer em suas 

áreas de abrangência as formas adequadas de acondicionamento, segregação e disponibilização 

para a Coleta Seletiva dos resíduos, sendo os geradores responsáveis pelo cumprimento das 

normas. 
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No que diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe 

ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, conforme art. 

36 da Lei, e priorizando a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de 

Associação de Catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, as seguintes ações: 

• Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

• Estabelecer Sistema de Coleta Seletiva; 

• Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo 

produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

• Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do 

§ 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; 

• Implantar Sistema de Compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os 

agentes econômicos e sociais as formas de utilização do composto produzido; 

• Realizar a disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

Dentro do conceito de responsabilidade compartilhada, a Lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos estabelece as bases de uma prática que promete marcar a ação das empresas e 

a Gestão dos resíduos no Brasil: a Logística Reversa. O termo está cada vez mais presente no 

vocabulário da reciclagem. Significa a recuperação de materiais após o consumo, fornecendo 

continuidade ao seu ciclo de vida como insumo para a fabricação de novos produtos.   

O art. 33 da Lei nº 12.305/10 aponta que os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos são obrigados a implementar 

sistemas de logística reversa de forma  independente  do  serviço  público  de  limpeza  urbana  e  

de  manejo  dos  resíduos sólidos. 

O Poder Público, através dos instrumentos de implementação e operacionalização da 

Logística Reversa, descritos no Decreto 7.404, pode intervir e reforçar a implantação do sistema 

de Logística Reversa, sob a ideia principal de responsabilidade compartilhada, pelo recolhimento  

os resíduos sólidos entre o município, o  fabricante, o  importador, o distribuidor, e até mesmo o 

consumidor. Os 3 instrumentos da Logística Reversa com  participação  do  Poder  Público,  são  
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os seguintes: acordos setoriais, regulamentos expedidos pelo Poder Público e termos de 

compromisso.   

O art. 19 do Decreto 7.404, define o acordo setorial como sendo “atos de natureza 

contratual, firmados entre o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes, visando a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto”. Para que este possa ser firmado, exige-se um processo de negociação entre o Poder 

Público e os particulares. O Poder Público pode iniciar este procedimento por meio de editais de 

chamamento publicados pelo Ministério do Meio Ambiente, com o conteúdo mínimo descrito no 

Decreto Nº 7.404/10.   

Por meio de Termo de Compromisso, contemplado no artigo 32 do Decreto 7.404, o Poder 

Público estipula diretamente os fabricantes, fornecedores, importadores e/ou distribuidores, 

fazendo com que os particulares se comprometam a implantar alguma sistemática de 

recolhimento dos produtos após sua utilização pelo consumidor e eventualmente fornecer a eles 

até mesmo uma nova destinação. Os Termos de Compromisso poderão ser firmados quando não 

houver acordos setoriais e nem regulamentos prevendo a utilização de determinados sistemas de 

Logística Reversa num determinado setor. Prestam-se também a reforçar as obrigações 

eventualmente já existentes por eventual acordo ou regulamento prévio.   

Trata-se, em princípio, de verdadeiro mecanismo de reforço, de iniciativa do Poder Público, 

para impelir os particulares a tomarem determinadas medidas de cooperação no sentido de 

auxiliar no recolhimento dos resíduos sólidos por eles gerados.   

11 DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES QUANTO À SUA IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERACIONALIZAÇÃO  

A definição das responsabilidades está relacionada com a implementação e 

operacionalização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de 

Cotiporã, bem como na previsão do artigo 20º da Lei Nº 12.305/10.  

O capítulo III, seção I da mesma Lei relata as responsabilidades dos geradores e do Poder 

Público no manejo dos resíduos sólidos. No seu art. 27 é disposto que as pessoas físicas ou 

jurídicas referidas no art. 20 da mesma Lei, são responsáveis pela implementação e 

operacionalização integral do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos aprovado pelo órgão 

competente na forma do art. 24, observando algumas condições:  

§ 1º A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 

tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de 

rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da 
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responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 

inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.   

§ 2º Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador 

que forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas 

pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5º do art. 19.   

Art. 28.  O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua 

responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, 

nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução.  

Art. 29.  Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou 

cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou 

à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

Já o art. 30 da seção II, Lei 12.305/10, institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e 

procedimentos previstos nesta Seção. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos tem por objetivo:  

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos 

de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo 

estratégias sustentáveis;   

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua 

cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;   

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e 

os danos ambientais;   

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e 

de maior sustentabilidade;   

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 

derivados de materiais reciclados e recicláveis;   

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;   

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.   

Desta forma, tanto o Poder Público, como os fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes e consumidores, são responsáveis pela implementação e operacionalização do Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Município de Cotiporã e das 

respectivas etapas dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a que se refere os artigos 

20º e 33º da Lei Nº 12.305/10, conforme disposto a seguir.   

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso 

I do art. 13;   

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:   
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a) gerem resíduos perigosos;   

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 

natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares 

pelo poder público municipal;   

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;   

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do 

inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;   

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.   

Parágrafo único.  Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão 

estabelecidas por regulamento exigências específicas relativas ao plano de 

gerenciamento de resíduos perigosos. 

O art. 33 da Lei Nº 12.305/10, dispõe sobre os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes sujeitos a estruturar e implementar sistemas de  Logística  Reversa, mediante  

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 

técnicas;   

II - pilhas e baterias;   

III - pneus;   

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;   

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;   

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.   

Por meio dessa iniciativa, surge a responsabilidade compartilhada, onde cada integrante 

da cadeia produtiva - fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e até os 

consumidores - ficarão responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos, junto com os titulares dos 

serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, pelo ciclo de vida completo dos 

produtos, que vai desde a obtenção de matérias-primas e insumos, passando pelo processo 

produtivo, pelo consumo até a disposição final.  

Com base nos artigos 20º e 33º da Lei 12.305/2010 descritos anteriormente, o quadro a 

seguir define as ações que serão assumidas pelo Município, como também, as responsabilidades 

de cada representante quanto à implementação e operacionalização do PMGIRS.  
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Quadro 13 - Responsabilidades quanto à Implementação e Operacionalização da Gestão 

Integrada. 

Classificação Ação Responsabilidade 

Doméstico 

Acondicionamento Gerador 

Transporte Poder Público 

Disposição Final Poder Público 

Comercial 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento Gerador 

Transporte Gerador ou Poder Público* 

Disposição Final Gerador ou Poder Público* 

Público 

Acondicionamento Poder Público 

Armazenamento Poder Público 

Transporte Poder Público 

Disposição Final Poder Público 

Industrial 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento Gerador 

Transporte Gerador 

Tratamento Gerador 

Disposição Final Gerador 

Serviços de Saúde 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento Gerador 

Transporte Gerador 

Tratamento Gerador 

Disposição Final Gerador 

Construção Civil 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento Gerador 

Transporte Gerador 

Disposição Final Gerador 

Especiais 
Transportes 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento Gerador 

Transporte Gerador 

Disposição Final Gerador 

Agrossilvopastoril Acondicionamento Gerador 
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Armazenamento 

Pontos de Coleta, 

Comerciante, Distribuidor, 

Importador, Fabricante 

Transporte 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Disposição Final 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Lâmpadas 

Fluorescentes 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento 

Pontos de Coleta, 

Comerciante, Distribuidor, 

Importador, Fabricante 

Transporte 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Destinação 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Disposição Final 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Pilhas e Baterias 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento 

Pontos de Coleta, 

Comerciante, Distribuidor, 

Importador, Fabricante 

Transporte 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Destinação 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Disposição Final 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Material Eletrônico Acondicionamento Gerador 
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Armazenamento 

Pontos de Coleta, 

Comerciante, Distribuidor, 

Importador, Fabricante 

Transporte 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Destinação 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Disposição Final 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Óleos Lubrificantes, 

Graxas e Óleo de 

Cozinha Usado 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Transporte 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Disposição Final 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Pneus 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento 

Pontos de Coleta, 

Comerciante, Distribuidor, 

Importador, Fabricante 

Transporte 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Destinação 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Disposição Final 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Radioativo Acondicionamento Gerador 



PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

  Página 
128 

 

  

Armazenamento Gerador 

Transporte Gerador 

Disposição Final Gerador 

Volumosos 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Transporte 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

Disposição Final 

Poder Público, Comerciante, 

Distribuidor, Importador, 

Fabricante 

* Depende da quantidade. Pequenas quantidades o Poder Público pode/ou não recolher. Grandes 

quantidades são de responsabilidade do gerador.  

Desta maneira, o Poder Público, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes 

e consumidores têm responsabilidades: o poder público deve apresentar Planos para o manejo 

correto dos materiais (com adoção de processos participativos na sua elaboração e de tecnologias 

apropriadas); às empresas compete o recolhimento dos produtos após o uso e, à sociedade cabe 

participar dos Programas de Coleta Seletiva (acondicionando os resíduos adequadamente e de 

forma diferenciada) e incorporar mudanças de hábitos para reduzir o consumo e a consequente 

geração.   

Destaca-se que a função dos órgãos governamentais não é somente a aplicação da 

Legislação, mas incentivar a implantação das medidas propostas no Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, junto às camadas da sociedade e aos setores produtivos, de forma a promover o 

reaproveitamento dos resíduos e verificar a viabilidade da criação de incentivos fiscais para que 

os artigos produzidos pela aplicação da Logística Reversa dos resíduos apresentem preços e 

qualidades competitivos, comparados aos produzidos sem a reutilização de resíduos.   

12 MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA O CONTROLE E A FISCALIZAÇÃO  

O acompanhamento, controle e fiscalização da implantação e operacionalização dos Planos 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e do sistema de Logística Reversa que devem ser 

implementados pelas empresas que geram os resíduos sólidos citados nos artigos 20º e 33º da lei 

12.305/10, pode ser realizado pelo Poder Público através das seguintes de ações e indicadores:   
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• Levantamento estimado de resíduos sujeitos a Planos de Gerenciamento e Sistema de 

Logística Reversa gerada no município;   

• Levantamento dos geradores sujeitos a Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e ao 

estabelecimento de Sistemas de Logística Reversa, contendo:  

a) Identificação do gerador: razão social, CNPJ, descrição da atividade, responsável legal, entre 

outros;  

b) Identificação dos resíduos gerados: resíduo, classificação, acondicionamento/ armazenagem, 

frequência de geração, entre outros;  

c) Plano de movimentação dos resíduos: tipo de resíduo, quantidade, local de estocagem 

temporário (se for o caso), transporte a ser utilizado, destinação final, entre outros.  

d) Indicador de coleta: relação entre quantidade de material coletado e a quantidade material 

gerado;  

e) Indicador de rejeito: relação entre o rejeito acumulado e o material recebido para tratamento.  

• Cadastro das empresas prestadoras de serviços terceirizados de coleta, transporte ou 

destinação final dos resíduos sólidos, exigindo a documentação ambiental necessária;  

• Implantar controle de pesagem diária dos resíduos que chegam à Central de Triagem;  

• Instalar grupos de trabalhos permanentes para acompanhamento sistemático das ações, 

projetos, regulamentações na área de resíduos;  

• Estabelecer parcerias com comerciantes e fabricantes dos resíduos especiais, podendo 

inclusive conciliar com os parceiros os pontos de devolução, divulgação, entre outros, a 

fim de que, de forma integrada, o controle possa ser realizado por todos os envolvidos;  

• Criar parcerias com sindicatos ou outros grupos representativos, a fim de que, o controle e 

fiscalização seja realizada de forma integrada.   

O artigo 30 da Constituição Federal determina que os municípios devem legislar sobre 

assuntos de interesse local. Seguindo este diapasão e a proposta do presente trabalho dá-se 

como referência a função de regular a proteção do meio ambiente. Discutir os princípios da 

fiscalização traz à tona os princípios de Licenciamento Ambiental. O Licenciamento é um ato 

preventivo do poder público. À medida que o universo do Licenciamento torna-se mais amplo é 

de se esperar que as ações de fiscalização corretiva sejam reduzidas. Assim, fortalecer as ações 

de Licenciamento é de certa forma, fortalecer o monitoramento e controle ambiental na origem 
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da atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais. O Licenciamento 

Ambiental é uma atividade que consiste no desenvolvimento de métodos de avaliação de 

impactos e riscos, restringindo assim as ações das atividades a serem autorizadas.  

Por definição, conforme a Resolução CONAMA nº 237/97, o Licenciamento Ambiental: é o 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.  

Desta maneira, essas ações técnico-administrativas demonstram o pleno atendimento à 

Constituição Federal e aos demais dispositivos legais permitindo assim, de uma forma geral, o 

controle das atividades licenciadas e mais especificamente, no tocante ao presente Plano, o 

monitoramento quantitativo e qualitativo dos resíduos gerados. Esse monitoramento, na medida 

em que se desenvolve, permite que o município aprimore os estudos voltados às políticas 

públicas de educação, orientação visando à redução de geração de resíduos e à reutilização, 

reaproveitamento ou reciclagem dos mesmos.  

13 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS A SEREM PRATICADAS, INCLUINDO 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO  

As ações de emergência e contingência estabelecem a lista de medidas a serem adotadas, 

em uma determinada sequência, visando manter o controle e minimizar os impactos ambientais 

e/ou patrimoniais decorrentes de eventos não previstos. Conforme esse entendimento pode-se 

definir os Planos de Emergência e Contingência como um encadeamento de ações que visam 

estabelecer, em função do surgimento de uma situação, a organização dos recursos  necessários  

à  remediação,  a identificação  dos  responsáveis  pelos  procedimentos,  o  acionamento  de  

uma rede de informações mútuas e as providências operacionais e administrativas a serem 

adotadas para o caso.  

Neste sentido, o ponto fundamental é o conjunto de decisões que deverão ser tomadas de 

forma clara, eficiente e objetiva, evitando a ocorrência de distorções que elevem o fator tempo 

durante a tomada de decisões.  

Ao ser identificado o cenário da ocorrência, uma rede de informações e comunicação 

mútua é ativada envolvendo os órgãos e setores previamente organizados que decidem quais os 

recursos humanos e materiais serão disponibilizados para o equacionamento do problema. A 
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rede, em um primeiro momento, é acionada pela empresa responsável pelos serviços referentes 

aos resíduos sólidos.  

Nesta fase de decisões também são estabelecidas as competências e responsabilidades 

das equipes escaladas e as providências a serem adotadas desde a contenção do raio de ação do 

dano até a destinação provisória e final dos resíduos gerados.  

O acionamento dos setores é definido em função da situação que se apresenta a ser 

controlada. Geralmente, o telefone e as mensagens eletrônicas são os meios de contato mais 

eficazes em casos de emergência e os documentos que seguem tramitações administrativas são 

voltados às adequações de longo prazo e de menor impacto.  

Desta forma os Planos de Contingência e Emergência se fazem presentes desde o primeiro 

atendimento onde as medidas de controle são adotadas com o objetivo de isolar o cenário 

impactante e evoluem até os procedimentos adequados para o acondicionamento, tratamento e 

disposição ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante o processo emergencial.  As 

possíveis situações críticas que exigem ações de contingências podem ser minimizadas através de 

um conjunto de procedimentos preventivos de operação e manutenção como os listados no 

Quadro a seguir. 

Quadro 14 - Ações Preventivas 

Ações Preventivas  

Segundo a NBR ISO 9001:2008 é uma ação para eliminar a causa de uma potencial 

não- conformidade ou outra situação potencialmente indesejável. 

Controle Operacional 

Acompanhamento do serviço de coleta por meio da fiscalização da 

execução dos serviços. 

Fiscalização da abrangência de atendimento e qualidade do serviço, 

número de reclamações. 

Prevenção de acidentes nos sistemas: Plano de Ação nos casos de 

incêndio e Gestão de Riscos Ambientais em conjunto com órgãos 

ambientais e de recursos hídricos. 
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Administrativas 

Sistema de contratações emergenciais: Manter cadastro de 

empresas fornecedoras dos serviços para contratação em caráter 

emergencial e manter cadastro de Aterros Sanitários de cidades 

próximas para serviços de contratação em caráter emergencial. 

FONTE: Autores 

As emergências provenientes de situações imprevistas exigem ações emergenciais que 

devem ser enfrentadas através de um conjunto de procedimentos corretivos. As emergências 

possíveis, suas origens e o Plano Corretivo Emergencial respectivo são os listados no Quadro a 

seguir. 

Quadro 15 - Ações Corretivas 

Ações Corretivas 

Segundo a NBR ISO 9001:2008 é uma ação para eliminar a causa de uma não-

conformidade identificada ou outra situação indesejável. 

Paralisação do serviço de 

limpeza 

Contratar empresa especializada para execução dos serviços em 

caráter emergencial, realizar campanha visando mobilizar a 

sociedade para manter a cidade limpa e a contratação de empresa 

especializada em caráter de emergência. 

Paralisação do serviço de 

roçada e podas 

Contratar empresa especializada para execução dos serviços em 

caráter emergencial, realizar campanha visando mobilizar a 

sociedade para manter a cidade limpa e a contratação de empresa 

especializada em caráter de emergência. 

Paralisação do serviço de 

coleta de resíduos 

especiais e volumosos 

Contratar empresa especializada para execução dos serviços em 

caráter emergencial, realizar campanha visando mobilizar a 

sociedade para manter a cidade limpa, agilidade no reparo de 

veículos/equipamentos avariados e a contratação de empresa 

especializada em caráter de emergência. 

Paralisação do sistema 

de coleta domiciliar 

Comunicação à população, contratação de empresa especializada em 

caráter de emergência, substituição dos veículos avariados por 

veículos reserva e agilidade no reparo de veículos avariados. 
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Tombamento de árvores 

em massa 

Acionamento dos funcionários da Prefeitura, acionamento das 

equipes regionais, acionamento da concessionária de energia 

elétrica, acionamento dos Bombeiros e Defesa Civil. 

Obstrução do sistema 

viário 

Implementação de ações de adequação do sistema, comunicação à 

Prefeitura ou Polícia Ambiental, elaboração de cartilhas e 

propagandas, agilidade no reparo de veículos/equipamentos 

avariados. 

FONTE: Autores 

14 PERIODICIDADE DE REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS  

Conforme a Lei Nº 12.305/10, para a determinação da periodicidade de revisão do 

respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, o município de 

Cotiporã deverá observar prioritariamente o período de vigência do Plano Plurianual Municipal, 

coincidindo com a sua vigência.   

Em razão de todo o exposto neste Plano de Gestão, foi pré-estabelecido um horizonte de 

até seis meses para a primeira revisão, sendo que as demais revisões serão realizadas em até 4 

(quatro) anos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) apresentado neste 

documento, contém as informações referentes à Concepção, o Diagnóstico do Município e o 

Prognóstico da Gestão de Resíduos Sólidos. O estudo realizado teve o objetivo de contemplar o 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de forma integrada, visando a viabilidade social, ambiental e 

econômica, adaptadas à realidade do município. 

A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é a maneira de conceber, sistematizar, 

implementar e manter os sistemas de administração de resíduos sólidos. Para cada situação 

analisada foi possível identificar as características dos resíduos e as peculiaridades da cultura 

local, para implantar e implementar ações adequadas e compatíveis com a situação. 

Durante os trabalhos de campo e a elaboração do Diagnóstico, observou-se que a maioria 

da população respeita os horários de coleta, ou seja, dispõe seus resíduos nos coletores somente 

algumas horas antes da realização do recolhimento pelo veículo contratado, pois como a coleta 

não é realizada diariamente, os resíduos ficariam vulneráveis ao surgimento de vetores e a 

violação por animais.   

Além disso, também foi possível verificar que os munícipes, mesmo sem Coleta Seletiva 

implantada, estão realizando a separação de grande parte dos resíduos gerados, pois no 

momento da amostragem no Aterro Sanitário, percebeu-se que há segregação de resíduos secos 

e úmidos nas sacolas de lixo analisadas. 

A partir do Diagnóstico, percebe-se que deverá ser concedida maior atenção à Gestão dos 

Resíduos Sólidos gerados no município, através da aplicação de um Gerenciamento Integrado de 

Resíduos, buscando, principalmente, a segregação na fonte, reciclagem e a minimização dos 

resíduos.  

Na etapa do Prognóstico, elaboração de Propostas, foram analisadas alternativas que 

visam atender ao objetivo da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que são a redução na 

geração, no aumento das ações de reutilização e reciclagem e o tratamento adequado para 

disposição final. 

Dentro deste conceito, o PMGIRS se constitui de forma interativa, resultante da percepção 

ambiental que cada comunidade possui e da forma com que resolve seus desafios ou procura 

buscar suas soluções, associando as boas práticas com metas e diretrizes mínimas a serem 

seguidas para que o município atenda a Política Nacional de Resíduos Sólidos e enfrente a 

problemática dos resíduos, buscando sempre soluções sinérgicas em busca de uma boa qualidade 

ambiental e de saneamento. 
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Neste contexto são extremamente importantes as funções de Educação Ambiental e antes 

disso até a sensibilização ambiental, de forma que o trabalho integrado exija a participação da 

área educacional do município de forma sistêmica. A visão sistêmica da Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos busca integrar todos os procedimentos de saneamento básico dentro de uma 

visão de sustentabilidade abrangente, envolvendo as dimensões de equidade social, viabilidade 

econômica e qualidade ambiental. 

Desta forma, sendo a Prefeitura Municipal um Órgão Público que zela pela organização e 

limpeza urbana da cidade, o manejo dos resíduos deve ser uma das prioridades. Baseado nisto, 

percebe-se a importância da elaboração e aplicação de um Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos no município não só em termos legais e financeiros, mas também no que se 

refere à saúde da população e a preservação do Meio Ambiente.  

Por fim, estando em consonância com a Legislação, e com o Contrato firmado, o município 

de Cotiporã recebe uma importante ferramenta de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

que de forma integrada vai subsidiar a universalização e a padronização dos serviços públicos, 

adequando-os à realidade ambiental, social, sanitária e econômica regional, lançando mão de 

tecnologias disponíveis e economicamente aplicáveis. 
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