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RESUMO 

 

MARCO, Edenara De. Estudo do Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos do Município de Cotiporã – RS. 2014. 89 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. 

 

O crescimento urbano desordenado tem causado uma série de impactos ambientais 

e preocupações por parte da população e seus gestores. Assim, o desafio da 

sustentabilidade urbana passou a ocupar um papel de destaque dentre os eixos 

estratégicos nos órgãos ambientais do país. Buscando minimizar os impactos 

ambientais, sociais, econômicos e transformar o cenário ambiental atual, a Lei 

12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece a 

obrigatoriedade de elaboração de Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS). A fim de adequar-se à legislação, o Município de 

Cotiporã/RS elaborou seu PMGIRS no ano de 2012, é a partir dele que realizamos 

um estudo técnico e bibliográfico, propiciando uma análise a fim de estabelecer um 

melhor andamento das metas e ações realizadas no cumprimento do Plano. 

Realizou-se pesquisa documental do PMGIRS e diagnóstico in loco da situação 

atual do manejo dos Resíduos Sólidos, após a implantação do Plano. É possível 

constatar que a administração pública vem empenhando esforços no cumprimento 

do plano, tanto do ponto de vista organizacional, planejamento e na condução das 

ações e metas nas etapas do manejo dos resíduos, no programa de coleta seletiva, 

logística reversa e programas de educação ambiental. As recomendações técnicas 

propostas poderão ser revistas na continuidade da implementação do PMGlRS e 

incorporadas às ações que já vem sendo realizadas, propiciando melhoria continua, 

atualização e adequação do Plano. 

 

Palavras-Chave: Resíduos Sólidos. Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos. Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

MARCO, Edenara De. Estudo do Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos do Município de Cotiporã – RS. 2014. 89 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. 

 

The disorderly urban growth has caused a number of environmental impacts and 

concerns among the population and their managers. The challenge of urban 

sustainability has come to occupy a prominent role among the strategic priorities in 

the environmental agencies of the country. Seeking to minimize the environmental, 

social, economic impacts and to transform the current environmental scenario, the 

law 12.305/10 that institutes the National Policy of Solid Waste (NPSW), establishes 

the obligatoriness of elaborating plans for the Integrated Municipal Solid Waste 

Management (IMSWMRS). In order to adapt to the law, the City of Cotiporã/RS 

elaborated its IMSWM in 2012, it is from this that we perform a technical and 

bibliographical study, providing an analysis in order to establish a better progress of 

goals and actions performed fulfilling to the Plan. We conducted documentary 

research IMSWM and in situ diagnosis of the current situation of the management of 

Solid Waste, after the implementation of the Plan. It can be seen that the government 

is making efforts to fulfill the plan, both from an organizational point of view, the 

planning and conducting of actions and goals on the steps of waste management, 

the selective collection, reverse logistics and environmental education program. The 

proposed technical recommendations may be revised in the continuing 

implementation of IMSWMRS and incorporated to the actions already being carried 

out, providing continuous improvement, adaptation and adequacy of the Plan. 

 

Key-Words: Solid Waste. Municipal Plan for Integrated Solid Waste Management. 

Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crise ambiental global tem origem em nosso modelo de desenvolvimento. 

Pode-se dizer que as modificações do ambiente natural terrestre, datam de mais ou 

menos 100 mil anos, época em que o homem conseguiu dominar o fogo. Se no 

começo as transformações eram irrisórias, elas foram ganhando força ao longo do 

tempo, a partir da chamada Revolução Agrícola (8 mil anos a.C.) e se tornaram mais 

expressivas a partir do século XIX, quando passou-se a usar a eletricidade e os 

combustíveis fósseis, para atender a Revolução Industrial. Desde então, vem 

crescendo de forma acentuada a preocupação com o ambiente, principalmente nas 

últimas décadas, após a sociedade ter tomado consciência dos impactos diretos e 

indiretos provocando a degradação da qualidade ambiental (RIBEIRO, 2013). 

No Brasil, observam-se grandes problemas de ordem social, econômica e 

ambiental que estão relacionados ao nosso modelo de desenvolvimento, o qual tem 

como pressuposto básico a produção e o consumo de bens; num sistema 

econômico que tem como finalidade a obtenção de lucro imediato, sem a 

preocupação com a sustentabilidade ambiental e com grande parcela da população 

excluídas socialmente do modelo vigente (AQUINO, 2007). 

O crescimento urbano desordenado tem causado uma série de impactos 

ambientais e preocupações por parte da população e seus gestores, tornando cada 

vez mais necessária a identificação dos fatores que influenciam na qualidade do 

meio ambiente (GAVA, 2012). Os impactos ambientais, sofridos em decorrência de 

ações antropogênicas, avançam exponencialmente, em paralelo com o crescimento 

populacional mundial causando perda da qualidade de vida.  

O desafio da sustentabilidade urbana passou a ocupar um papel de 

destaque dentre os eixos estratégicos nos órgãos ambientais do país. Hoje mais de 

165 milhões de pessoas, ou seja, 85% dos brasileiros vivem em cidades e sua 

qualidade de vida depende, em boa medida, de políticas públicas, de diferentes 

setores da administração, que levem em conta os aspectos ambientais (BRASIL - 

MMA, 2012).  
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A falta de planejamento no setor de saneamento básico contribui de forma 

decisiva para a manutenção das desigualdades sociais, constituindo-se em ameaça 

constante à saúde pública e ao agravamento da degradação ambiental, 

comprometendo sobremaneira a qualidade de vida das populações (GALVÃO, et al., 

2010). 

Um dos sinais mais visíveis do modelo não sustentável da sociedade 

moderna é a crescente produção e disposição dos resíduos sólidos. A geração de 

resíduos deve ser vista tanto pela quantidade gerada como pela sua diversidade, e 

ela representa desperdício de matéria-prima e energia, bem como degradação e 

poluição ambiental (AQUINO, 2007). A produção de resíduos sólidos é inevitável e 

inexorável. Todos os processos geram resíduos, desde o mais elementar processo 

metabólico de uma célula até o mais complexo processo industrial (GONÇALVES, 

2003 apud STARK, 2009). 

A disposição inadequada de resíduos sólidos é um dos principais fatores 

agravantes da atual crise ambiental em que nos encontramos, além de impactar de 

forma negativa o ambiente, ocasiona sérios riscos à saúde pública. O problema do 

descarte dos resíduos sólidos está diretamente relacionado ao aumento crescente 

de sua produção, o gerenciamento inadequado e a falta de locais adequados para a 

sua disposição. Países em desenvolvimento, como o Brasil, vem buscando, cada 

vez mais, atividades que reduzam a produção de resíduos e maneiras de destinação 

correta para os mesmos (MANO, et al., 2010).  

Ainda, segundo este mesmo autor, a quantidade de resíduos sólidos 

produzida por habitante/dia no mundo vem tomando grandes proporções, a 

industrialização e as mudanças na sociedade oferecem diversificações de produtos 

com embalagens cada vez mais descartáveis. Em décadas anteriores os resíduos 

eram, em sua grande maioria, orgânicos. A disponibilidade de alimentos era restrita 

à legumes, vegetais, grãos, frutas e carnes, as refeições eram realizadas nas 

residências. Hoje a realidade é outra, e a necessidade de comidas e produtos que 

facilitem a rotina diária é foco da maioria das pessoas que vão ao supermercado. 

Essas mudanças resultaram na produção descontrolada de resíduos sólidos, que 

sem a destinação adequada ocasionam problemas ambientais, sociais e de saúde 

pública que convivemos atualmente. A vigorosa industrialização do mundo moderno 
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e a incorporação de novos hábitos de consumo na sociedade fizeram surgir as 

embalagens descartáveis. 

Assim, o setor governamental ao longo dos anos buscou, através de 

resoluções, normas e legislações responsabilizar órgãos públicos e privados para 

com os resíduos gerados pelas atividades realizadas sob suas áreas de 

abrangência.  

Depois de vinte anos de tramitação no Congresso Nacional, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil foi aprovada por meio da lei 

12.305/10 e tornou-se prioridade, no papel de regularizar e impor obrigações. Ela se 

tornou uma ferramenta substancial no combate à má disposição de resíduos, 

através de ações como: acabar com os lixões, implantar coleta seletiva, logística 

reversa e a compostagem dos resíduos orgânicos, até o presente ano, 2014. Essas 

realizações estão sendo um desafio para os municípios e os titulares dos serviços 

de limpeza pública. Para apoiar e incentivar, a PNRS em seu Art. 18, declara que a 

União firmará convênios e contratos para o repasse de recursos federais aos 

municípios que apresentarem seus Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) vem contribuindo para qualificar o 

poder público, o setor privado, a sociedade civil organizada, as cooperativas de 

catadores e os cidadãos em geral no grande esforço nacional necessário para 

cumprir as ousadas metas estabelecidas na PNRS, de modo a colocar o Brasil 

dentre as ainda poucas nações do planeta que conseguiram, de forma 

ambientalmente correta e garantindo a inclusão social, dar aproveitamento 

econômico para os resíduos sólidos (BRASIL – MMA, 2012). 

A geração de Resíduos Sólidos no Brasil cresceu 1,3%, de 2011 para 2012, 

índice que é superior à taxa de crescimento populacional urbano no país no período, 

que foi de 0,9%. A comparação da quantidade total gerada e o total de RS coletados 

mostra que 6,2 milhões de toneladas deixaram de ser coletados no ano de 2012 e, 

por consequência, tiveram destino impróprio, como lixões ou aterros controlados, 

que não possuem o conjunto de sistemas necessários para a proteção da saúde 

pública e do meio ambiente. Esta quantidade é cerca de 3% menor do que a 

constatada em 2011 (ABRELPE, 2012). 
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Em 2012, cerca de 60% dos municípios registraram alguma iniciativa de 

coleta seletiva, embora seja expressiva esta quantidade, convém esclarecer que 

essa coleta se dá através de disponibilização de pontos de entrega voluntária ou 

convênios com cooperativas de catadores, não abrangendo totalmente o território ou 

toda a população do município. A região Sul do país, que abrange os estados: Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, apresentou, em 2012, um índice elevado 

de municípios que realizam coleta seletiva: 79,5%, que corresponde a 945 cidades, 

apenas 243 cidades não realizam coleta seletiva (ABPRELPE, 2012). 

Para atingirmos números ainda mais significantes, os municípios estão se 

adequando à PNRS e realizando os seus respectivos PMGIRS, uma política 

ambiental de fundamental importância para a gestão integrada dos resíduos sólidos, 

que atinge dimensões sociais, econômicas e ambientais, na busca do 

desenvolvimento sustentável. 

Segundo a Lei 14.528 de abril de 2014 que instituiu a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, a gestão integrada de resíduos sólidos é definida no Art. 5º como: 

XIV - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para 
a busca de soluções objetivando conceber, implementar e gerenciar os 
resíduos sólidos, considerando as dimensões políticas, econômicas, 
ambientais, culturais e sociais no âmbito estadual e municipal, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

 

No ano de 2012, a Cidade de Cotiporã/RS desenvolveu seu PMGIRS, 

visando a adequação às exigências impostas pela PNRS. O Plano apresenta ações 

relativas ao manejo de resíduos sólidos produzidos no Município e as adequações 

necessárias para uma destinação correta através de diretrizes e orientações. O 

Plano vem proporcionando aos gestores e à comunidade informações essenciais 

para a implantação de um gerenciamento racional dos resíduos sólidos, levando 

sensibilização aos cidadãos por meio da educação ambiental e alertando quanto à 

minimização e a correta disposição dos resíduos. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivos Gerais 

 

Analisar o PMGIRS proposto pelo o Município de Cotiporã/RS a fim de 

fornecer ferramentas técnicas e melhorias contínuas ao cumprimento do Plano. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

- Identificar as etapas do manejo dos resíduos sólidos; 

- Apresentar o diagnóstico dos resíduos sólidos; 

- Identificar programas, ações e metas no PMGIRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Panorama dos Resíduos Sólidos 

 

A crescente geração de resíduos sólidos é um dos grandes problemas 

ambientais na atualidade. A gestão desses resíduos tem sido foco da preocupação 

de pesquisadores das mais diversas áreas de estudo, além de se tornar um dos 

grandes desafios para as cidades ao longo das próximas décadas (SANTIAGO, 

2012). 

Estimam-se no Brasil que, a partir da produção per capita média de 1,228 

kg/hab/dia, sejam coletados 181.288 toneladas de resíduos sólidos por dia, que 

corresponde a 1,107 kg/hab/dia. No ano de 2012, 58% dos resíduos sólidos 

coletados tiveram destino final adequado, porém a quantidade de RS destinada 

inadequadamente cresceu em relação ao ano anterior, totalizando 23,7 milhões de 

toneladas que seguiram para lixões ou aterros controlados. Do ponto de vista 

ambiental pouco se diferenciam esses dois tipos de destinação, ou seja, ambos não 

possuem o conjunto de sistemas necessários para a proteção do meio ambiente e 

da saúde pública. Em 2012, 3.326 municípios, do total de 5.565, demonstraram 

iniciativas de coleta seletiva (ABRELPE, 2012). 

A administração pública municipal tem a responsabilidade de gerenciar os 

resíduos sólidos, desde a sua coleta até a sua disposição final, que deve ser 

ambientalmente segura. O lixo produzido e não coletado é disposto de maneira 

irregular nas ruas, em rios, córregos e terrenos vazios, e tem efeitos tais como 

assoreamento de rios e córregos, entupimento de bueiros com consequente 

aumento de enchentes nas épocas de chuva, além da destruição de áreas verdes, 

mau cheiro, proliferação de moscas, baratas e ratos, todos com graves 

consequências diretas ou indiretas para a saúde pública (JACOBI et al., 2011). 

O gerenciamento de resíduos sólidos compreende vários aspectos 

relacionados à origem, geração, armazenamento, coleta, tratamento e disposição 

final. Assim, a geração excessiva de resíduos e uma má gestão podem trazer não 

apenas problemas sanitários, mas também sociais, econômicos e ambientais. A 
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gestão dos resíduos sólidos no Brasil não vinha recebendo a devida atenção do 

setor público até a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº 

12.305 de 2010. A PNRS faz a distinção entre resíduo (material que pode ser 

reaproveitado ou reciclado) e rejeito (aquilo que não é passível de reaproveitamento) 

e define as diretrizes para a gestão de resíduos sólidos (RODRIGUEZ et al., 2013). 

Através da homologação da PNRS e de sua regulamentação através do 

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 passa a ser obrigatória aos estados e 

municípios a elaboração e a apresentação de seus Planos Municipais de 

Gerenciamento Integrado 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 (PMGIRS - COTIPORÃ, 

2012). 

 

2.2. Resíduos Sólidos: Definição e Classificação 

 

Existem diversas definições de resíduos sólidos na literatura. De acordo com 

a NBR 10.004 (ABNT, 2004) pode-se definir como: 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 
de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 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 em face à melhor tecnologia disponível. 

De acordo com a PNRS, a classificação é determinada quanto à origem dos 

resíduos e quando a periculosidade, da seguinte maneira: 

I - quanto à origem:  

a) Resíduos Domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  
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b) Resíduos de Limpeza Urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) Resíduos Sólidos Urbanos: os resíduos domiciliares e de limpeza urbana; 

d) Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os de limpeza urbana, serviços públicos de 

saneamento básico, serviços de saúde, construção civil, serviços de transporte; 

e) Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico: os gerados 

nessas atividades excetuados os resíduos sólidos urbanos;  

f) Resíduos Industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  

g) Resíduos de Serviços de Saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); 

h) Resíduos da Construção Civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluíndo os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) Resíduos Agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) Resíduos de Serviços de Transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) Resíduos de Mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração 

ou beneficiamento de minérios. 

 

II - quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 
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risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 

norma técnica;  

b) resíduos não perigosos. 

 

Já, segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004), os resíduos são classificados em: 

- Resíduos classe I - Perigosos 

Resíduos que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou 

infectocontagiosas, podem apresentar risco a saúde publica ou ao meio ambiente, 

ou que apresentem características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade ou patogenicidade. 

- Resíduos classe II – Não perigosos 

Estão subdivididos em: 

a) Resíduos Classe II A – Não inertes 

Resíduos que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I ou 

II B. Podem apresentar propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

b) Resíduos Classe II B – Inertes 

Resíduos que, quando amostrados de forma representativa e submetidos a 

contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, a temperatura 

ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, com exceção dos parâmetros 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

No âmbito da gestão dos resíduos sólidos a NBR 10.004 é uma ferramenta 

imprescindível, pois a partir desta classificação o gerador do resíduo pode facilmente 

identificar o potencial de risco dos resíduos bem como identificar as melhores 

alternativas de tratamento e disposição final (MASSUKADO, 2004).  
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2.2.1. Características dos Resíduos Sólidos 

 

As características dos resíduos sólidos variam de uma região para outra, até 

mesmo de cidade, podendo, inclusive mudar entre comunidades diferentes numa 

mesma cidade. Estas variações acontecem em função de aspectos sociais, 

econômicos, culturais, geográficos, sazonais e climáticos (STARK, 2009). 

De modo geral, os resíduos sólidos são constituídos de substâncias, 

segundo a FUNASA (2006) as mesmas recebem a devida classificação: 

- Facilmente degradáveis (FD): restos de comida, sobras de cozinha, folhas, 

capim, cascas de frutas, animais mortos e excrementos; 

- Moderadamente degradáveis (MD): papel, papelão e outros produtos 

celulósicos; 

- Dificilmente degradáveis (DD): trapo, couro, pano, madeira, borracha, 

cabelo, pena de galinha, osso, plástico; 

- Não degradáveis (ND): metal não ferroso, vidro, pedras, cinzas, terra, 

areia, cerâmica. 

De maneira geral, as características podem ser: físicas, químicas e 

biológicas, e estão diretamente relacionadas com a composição dos resíduos. 

Ainda, segundo o Manual de Saneamento FUNASA (2006), as características são 

apresentadas: 

a) Características Físicas: 

- Compressividade: é o grau de compressão ou a redução do volume dos 

resíduos sólidos quando submetidos a uma pressão (compactação); 

- Teor de umidade: compreende a quantidade de água existente na massa 

dos resíduos sólidos; 

- Composição gravimétrica: determina a porcentagem de cada constituinte 

da massa de resíduos sólidos, proporcionalmente ao seu peso; 
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- Geração per capita: é a massa de resíduos sólidos produzida por uma 

pessoa em um dia (kg/hab/dia); 

- Peso específico aparente: é o peso dos resíduos sólidos em relação ao 

volume ocupado sem compactação. 

b) Características Químicas: 

- Poder calorífico: indica a quantidade de calor desprendida durante a 

combustão de um quilo de resíduos sólidos; 

- Teores de matéria orgânica: é o percentual de cada constituinte de matéria 

orgânica (cinzas, gorduras, macronutrientes, micronutrientes, resíduos minerais, 

etc); 

- Relação carbono/nitrogênio (C/N): determina o grau de degradação da 

matéria orgânica; 

- Potencial de hidrogênio (pH): é o teor de alcalinidade ou acidez da massa 

de resíduos. 

c) Características Biológicas: 

São as características determinadas pela população microbiana e dos 

agentes patogênicos presentes no resíduo sólido que, junto com as características 

químicas, indicam a seleção dos métodos de tratamento e disposição final mais 

adequado (MONTEIRO et al, 2001). 

 

2.3. A importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

Após anos de tramitação no Legislativo Federal, em 2 de agosto de 2010, a 

Lei nº 12.305 foi aprovada e entrou em vigor instituindo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). Um marco na gestão adequada de resíduos sólidos e na 

busca por um desenvolvimento sustentável e responsável, a níveis federais, 

estaduais e municipais. 
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A PNRS estabelece princípios, objetivos, instrumentos - inclusive 

instrumentos econômicos aplicáveis - e diretrizes para a gestão integrada e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, indicando as responsabilidades dos geradores, 

do poder público, e dos consumidores (BRASIL, 2010). 

A Lei nº 12.305/2010 determina a elaboração do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), com metas de redução, reutilização e reciclagem visando 

reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final. 

Determina também, a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e responsáveis pela 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sobre a minimização do volume de 

resíduos e rejeitos gerados, objetivando reduzir os impactos causados à saúde 

humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos 

(RODRIGUEZ, 2013). 

A PNRS exige que estados e municípios apresentem os planos de gestão 

integrada de resíduos sólidos para que possam firmar convênios e contratos com a 

União para repasse de recursos nos programas voltados para a implementação da 

política. O Plano explicita conceitos e propostas para diversos setores da economia 

compatibilizando crescimento econômico e preservação ambiental, com 

desenvolvimento sustentável. O Plano, conforme previsto na Lei nº 12.305, tem 

vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos (BRASIL – MMA, 2012). 

 

2.4. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nos Municípios 

 

A elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) é condição necessária para os municípios terem acesso aos 

recursos da União, destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. O 

PMGIRS pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico integrando-se com os 

planos de água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, previstos na Lei nº 

11.445, de 2007. Neste caso deve ser respeitado o conteúdo mínimo definido nos 

documentos legais (BRASIL, 2007). 
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A regionalização e os consórcios intermunicipais consistem na identificação 

de arranjos territoriais entre municípios com o objetivo de compartilhar serviços ou 

atividades de interesse comum. Isto é importante para viabilizar a implantação dos 

consórcios ou associações de municípios, considerando que a gestão associada dos 

serviços é um dos princípios fundamentais da PNRS (BRASIL – MMA, 2011). 

As peculiaridades de cada localidade deverão definir o formato do plano 

regional ou municipal, tendo como referência o conteúdo mínimo estipulado. As 

vocações econômicas, o perfil socioambiental do município e da região, ajudam a 

compreender os tipos de resíduos sólidos gerados, como são tratados e a maneira 

de dar destino adequado a eles (BRASIL – MMA, 2012). 

As diretrizes e estratégias dos Planos de Gestão deverão traduzir com 

clareza a hierarquia que deve ser observada para a gestão de resíduos estabelecida 

na PNRS: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e 

disposição final dos rejeitos. Os planos deverão contemplar a recuperação e 

valorização máxima dos diversos materiais, incorporando soluções para redução da 

disposição dos rejeitos ricos em matéria orgânica nos aterros, de forma a reduzir a 

geração de gases maléficos à atmosfera (BRASIL, 2010). 

Alguns programas e ações são primordiais, para o caráter estruturante do 

PMGIRS e imprescindíveis para o sucesso de todo o conjunto de ações. Destacam-

se: a constituição de equipes técnicas capacitadas; o disciplinamento das atividades 

de geradores, transportadores e receptores de resíduos; a formalização da presença 

dos catadores no processo de gestão; a implementação de mecanismos de controle 

e fiscalização; a implementação de iniciativas de gestão de resíduos e compras 

sustentáveis nos órgãos da administração pública; a estruturação de ações de 

educação ambiental; o incentivo à implantação de atividades processadoras de 

resíduos (BRASIL – MMA, 2012). 

 

2.5. Instrumentos para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
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Um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei nº 12.305 é a ordem 

de prioridade para a gestão dos resíduos, que deixa de ser voluntária e passa a ser 

obrigatória: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Entre os 

instrumentos definidos estão: a coleta seletiva; os sistemas de logística reversa; o 

incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de 

associação dos catadores de materiais recicláveis (BRASIL – MMA, 2012). 

Coleta seletiva: deverá ser implementada mediante a separação prévia dos 

resíduos sólidos (nos locais onde são gerados), conforme sua constituição ou 

composição (úmidos, secos, industriais, da saúde, da construção civil, etc.). A 

implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a 

meta de disposição final ambientalmente adequada dos diversos tipos de rejeitos 

(BRASIL – MMA, 2012).   

A coleta seletiva trás benefícios ao município: É uma forma de cuidar melhor 

do resíduo, uma obrigação constitucional da prefeitura, reduzindo a quantidade de 

lixo que precisa ser coletada e tratada em aterros sanitários; proporciona 

credibilidade à gestão municipal; ameniza pressões e atende demandas de órgãos 

ambientais e do Ministério Público; facilita obtenção de recursos para investimento 

na solução dos problemas ambientais; trata-se de uma boa oportunidade para 

propiciar o envolvimento e a integração dos órgãos municipais e contribui para 

reduzir preconceito em relação aos catadores por parte da população. Em cidades 

onde não há catadores, a coleta seletiva pode beneficiar outros grupos em situação 

de vulnerabilidade social. A implantação ou fortalecimento de um programa de coleta 

seletiva em um município exige uma forte atuação educativa para promover a 

revisão de valores culturais relacionados ao desperdício, que possibilitem a 

introdução de novas práticas no trato do resíduo gerado cotidianamente. E 

importante lembrar que no Brasil a coleta seletiva tem também um forte componente 

social de combate à pobreza, pela necessidade que temos de apoiar o trabalho dos 

catadores de materiais recicláveis nas ruas e nos lixões das cidades, de forma a 

melhorar suas condições de trabalho e aumentar a renda auferida (ABREU, 2008). 

Logística reversa: é apresentada como um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios 
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para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento em seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos. A 

implementação da logística reversa será realizada de forma prioritária para seis tipos 

de resíduos (BRASIL – MMA, 2012). Segundo o Art. 33 da Lei nº 12.305, 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 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, dos seguintes materiais: 

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

cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;  

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. 

A crescente demanda de consumo de produtos, a consequente geração de 

resíduos e a necessidade de propor um descarte ambientalmente sustentável e 

economicamente rentável, vêm alavancando interesse e ações orientadas para a 

logística reversa. A logística reversa é um processo que vai além dos parâmetros 

estabelecidos pela logística convencional. Compreende todas as ações orientadas 

para a contenção do impacto ambiental gerado pela descartabilidade inadequada 

dos produtos vendidos e consumidos, requer inovação estratégica por parte das 

organizações e mudanças de comportamento por parte do consumidor. Fatores 

determinantes para práticas de logística reversa ao final do ciclo de vida do produto 

são proporcionados às indústrias de origem ou a outro setor produtivo que os possa 

reutilizar, reciclar e destinar econômica e sustentavelmente: obter lucratividade, 

cumprir a legislação, consciência socioambiental dos consumidores sensíveis ao 

impacto ambiental e melhoria da imagem corporativa (DITZEL, 2012). 

Inclusão dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis: A PNRS 

definiu, por meio do Decreto nº 7.404, que os sistemas de coleta seletiva e de 
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logística reversa, deverão priorizar a participação dos catadores de materiais 

recicláveis, e que os planos municipais deverão definir programas e ações para sua 

inclusão nos processos. Deverá ser observada a dispensa de licitação para a 

contratação de cooperativas ou associações de catadores; o estímulo ao 

fortalecimento institucional de cooperativas e à pesquisa voltada para sua integração 

nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, e a melhoria das suas condições de trabalho (BRASIL, 2010). 

A preocupação com o meio ambiente, o auxílio na redução da poluição 

ambiental, a economia de energia elétrica, a intenção de ajudar outras pessoas ou 

ainda a necessidade de reduzir a quantidade de resíduos dispostos em aterros, são 

alguns dos motivos que levaram diversos municípios a implantação da coleta 

seletiva de materiais para serem reciclados. A reciclagem gera benefícios tanto 

sociais como ambientais. Através da coleta de materiais recicláveis torna-se possível 

a criação de associações e cooperativas de catadores, que melhora a renda familiar 

dos envolvidos, com a venda de materiais para a reciclagem (JERÔNIMO, 2012). 

 

2.6. Métodos de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos 

 

A capacidade dos sistemas de disposição final de resíduos sólidos já está 

chegando no seu limite, necessitando de alternativas para a destinação final dos 

bens após o seu consumo, para minimizar seu impacto ambiental. O procedimento 

de coleta e destinação final dos RSU gerados apresenta-se como um dos maiores 

desafios a serem enfrentados pela sociedade moderna. Sua importância deve-se a 

três fatores principais: a grande quantidade de RSU gerada, os gastos financeiros 

relacionados a seu gerenciamento e os impactos ao ambiente e à saúde da 

população (GONÇALVES, 2013). 

A disposição final dos resíduos sólidos em aterros sanitários tem aumentado 

ao longo dos últimos anos no país. No ano 2012, 58% dos municípios brasileiros 

dispunham seus resíduos em aterros sanitários, o que corresponde a 2.213 

municípios que utilizavam aterros sanitários para a disposição final. No entanto, 

1.579 dos 5.564 municípios brasileiros ainda dispõem em lixões, e 1.773 em aterros 

controlados (ABRELPE, 2012). 
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A escolha do processo de disposição final deve partir de um diagnostico da 

situação atual do município, considerando-se aspectos como tipo, origem e 

quantidade de resíduos gerados, tratamentos existentes e características dos locais 

onde esse resíduo é disposto. Também deve levar em conta, o plano diretor do 

município, a expectativa de crescimento populacional, as características geográficas 

e de produção industrial dos municípios (PALATNIC, 2006 apud STEINER, 2010). 

Alguns resíduos necessitam de destinação específica, algumas atividades 

de processamento e recuperação dos RSU são: 

- Incineração: objetiva neutralizar os efeitos nocivos pela alteração de suas 

características, esse método é usado como tratamento prévio para a disposição final 

dos Resíduos de Serviços de Saúde. Essa destinação apresenta algumas vantagens 

como: a redução do volume dos dejetos municipais e a utilização da energia liberada 

com a queima (CUNHA et al., 2002).  

- Compostagem: é método de recuperação e permite a fabricação de 

compostos orgânicos mediante a decomposição do material orgânico putrescível 

existente nos RSU, pela ação de microorganismos, de forma a obter um composto 

orgânico (húmus) para uso na agricultura (GONÇALVES, 2013). 

- Reciclagem: é transformação de materiais usados em novos produtos para 

o consumo, utilizando-se de materiais descartados como matéria-prima, 

apresentando-se como alternativa de processamento e tratamento de resíduos 

(SCHIMITZ, 2012). Seus principais benefícios ambientais são a economia de 

matérias-primas e de energia nos processos produtivos, o aumento da vida útil dos 

aterros e a economia de transporte, a geração de emprego e renda e a 

conscientização da população para as questões ambientais (MONTEIRO et al., 

2001). 

- Aterro Sanitário: Quando as alternativas de incinerar, compostar ou reciclar 

os RSU são insuficientes ou inviáveis, a opção para sua disposição final adequada 

são os aterros sanitários, a mais adequada para os RSU que não possuem mais 

valores a recuperar (MONTEIRO et al., 2001). 
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Segundo a NBR 8.419 (BRASIL - ABNT, 1992) a definição técnica para 

aterro sanitário é apresentada da seguinte forma: 

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar 
danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos 
ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar 
os resíduos sólidos, à menos área possível e reduzi-los ao menor volume 
permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada 
jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário (BRASIL - 
ABNT, 1992, p. 4). 

 

Os aterros controlados prescindem da coleta e tratamento do chorume, 

assim como da drenagem e queima do biogás para um tratamento ambientalmente 

correto (MONTEIRO et al., 2001). 

 

2.7. Educação Ambiental 

 

A Educação Ambiental é uma ferramenta fundamental no gerenciamento dos 

resíduos sólidos, uma vez que ele envolve de forma participativa diferentes atores 

sociais neste processo. A Educação Ambiental está prevista em Lei nº 9.795 de 

1999, que institiui a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, a qual 

representa grandes avanços para o campo da Educação Ambiental trazendo em seu 

bojo princípios, objetivos para que as práticas pedagógicas sejam permanentes e 

continuadas, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, dentro e fora da escola (PMGIRS - COTIPORÃ, 

2012). 

A Educação Ambiental constitui-se numa promissora possibilidade de 

atuação que busca, por meio de ações articuladas, despertar o protagonismo 

popular na condução das transformações esperadas. E que a população, imbuída do 

desejo e responsabilidade de atuar, se organize, busque conhecer de forma 

profunda sua realidade e, a partir da leitura feita, demande ações de saneamento 

pautadas em suas reais prioridades. O processo de educação ambiental em sua 

vertente transformadora acontece no momento em que a população, ao olhar de 

forma crítica para os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, reflete sobre 

os fatores sociais, políticos e econômicos que originaram o atual panorama e busca 

atuar no seu enfrentamento (BRASIL, 2009). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Área de Estudo 

 

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 (2010). 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. 

 É na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas que o Município encontra-se situado. 

Na região de Cotiporã os principais arroios são: Arroio Vicente Rosa, Arroio Sapato, 

Arroio Leão, Arroio Sapatinho, Rio Carreiro, Arroio Retiro e Rio das Antas. O mapa 

hidrográfico do Município de Cotiporã pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Mapa Hidrográfico do Município de Cotiporã 

Fonte: BRASIL, PSB - COTIPORÃ, 2013. 
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Cotiporã está inserida 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. 

O Município está situado na região fisiográfica denominada Encosta Superior 

do Nordeste que pode ser observada na Figura 2. O relevo nesta região fisiográfica 

é montanhoso e recortado profundamente por rios formando vales estreitos.  

 

Figura 2 - Região Fisiográfica do Município de Cotiporã 

Fonte: BRASIL, PSB - COTIPORÃ, 2013. 

 

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

pesquisa úteis à região. A caracterização da formação vegetal do município pode ser 

observado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Mapa das Formações Vegetais que fazem parte do Bioma Mata Atlântica 

Fonte: IBGE. 

 

Segundo o Plano Ambiental de Cotiporã e o Macrozoneamento 

Agroecológico e Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, o Município de 

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.  

Conforme a classificação definida, na região onde está situado o Município 

de Cotiporã, ocorre os seguintes tipos de solos: chernossolos, neossolos e 

latossolos. A ocupação por esses solos pode ser observada na Figura 4. 
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Figura 4 - Tipos de solos encontrados no Município de Cotiporã 

Fonte: BRASIL,PSB - COTIPORÃ, 2013. 

 

Os acessos principais ocorrem pelas rodovias Estaduais RST 359, RS 470 e 

RS 431, as últimas duas se interligam ao Município por meio de acessos 

secundários. O Município dista a 155 km da Capital do Estado, Porto Alegre. A 

localização e os acessos ao Município de Cotiporã podem ser vistos na Figura 5. 
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Figura 5 - Mapa de localização e acessos do Município de Cotiporã 

Fonte: BRASIL,PSB - COTIPORÃ, 2013. 

 

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 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), censo do ano de 

2010. A Tabela 1 apresenta alguns dados populacionais do Município de Cotiporã. 
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Tabela 1 - Dados Populacionais do Município de Cotiporã 1991/2000/2010 

Fonte: BRASIL, PSB – COTIPORÃ, 2013. 

A principal atividade econômica é a agricultura, com algumas culturas de 

longa duração uva e com culturas temporárias como milho. Na pecuária destaca-se 

o rebanho de bovinos e galináceos.  

O uso e ocupação do solo no Município de Cotiporã pode ser observado na 

Figura 6. 

 

Figura 6 - Usos e ocupação do solo na região do município de Cotiporã 

Fonte: BRASIL, PSB – COTIPORÃ, 2013. 

População 
População 

(1991) 

% do 
Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do 
Total 
(2010) 

População 
Total 

4.159 100,00 4.093 100,00 3.917 100,00 

Homens 2.129 51,19 2.111 51,58 2.033 51,90 

Mulheres 2.030 48,81 1.982 48,42 1.884 48,10 

Urbana 1.273 30,61 1.875 45,81 2.048 52,28 

Rural 2.886 63,39 2.218 54,19 1.869 47,72 

Taxa de 
Urbanização 

- 30,61 - 45,81 - 52,28 
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3.2. Levantamento de Dados 

 

Foi realizada uma pesquisa buscando a situação atual em relação ao 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Município de Cotiporã/RS. 

Para o recolhimento de dados e o conhecimento das ações para aplicação 

do PMGIRS efetuou-se um diagnóstico utilizando um formulário para melhor 

eficiência na coleta de dados. 

Em virtude do curto período para realização do estudo, os dados foram 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cotiporã através do PMGIRS e suas 

Secretarias, com destaque, pela Secretaria do Meio Ambiente, além de serem 

utilizados dados do IBGE. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica com foco no PMGIRS 

do Município de Cotiporã/RS, posteriormente foi realizada um diagnóstico com a 

coleta de dados da situação atual após a criação do Plano. Foram descritas as 

ações realizadas e as metas propostas pelo Plano, as que estão em andamento e as 

que serão realizadas em curto prazo. Para a conclusão do trabalho foram propostas 

ações e observações para o melhor andamento e cumprimento do Plano. As etapas 

realizadas estão esquematizadas na Figura 8. 

 

Figura 7 - Fluxograma do método utilizado 

 

Pesquisa 

Observação 

Descrição 

Propostas 
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3.2.1. Estudo Documental PMGIRS  

 

Este trabalho baseou-se no PMGIRS do Município de Cotiporã, foi realizado 

um estudo da implantação do Plano e das condições em que ele se encontra 

atualmente, em relação a ações quanto à coleta seletiva; associação de catadores, 

educação ambiental. 

 

3.2.2. Diagnóstico in loco dos RS 

 

Para a efetivação do diagnóstico utilizou-se um formulário para 

preenchimento de dados, pôde-se observar dados referentes à situação de 

produção, coleta, processamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos, 

serviços de limpeza urbana, varrição e capina, estação de transferência, entulho, 

resíduos de serviço de saúde, catadores, coleta seletiva, previsões futuras e 

cumprimento das metas de curto prazo propostas no PMGIRS. O formulário foi 

adaptado de CEMPRE (2000) e está disposto no Apêndice I. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados abaixo foram organizados e discutidos 

conforme aspectos presentes no Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos - PMGIRS do Munícipio de Cotiporã: a) Diagnóstico da situação 

dos resíduos gerados e das etapas de gerenciamento; b) Prognóstico do sistema de 

gestão integrada de resíduos sólidos; c) Programas de Ações; d) Coleta Seletiva; e) 

Logística Reversa e f) Programas de Educação Ambiental. 

 

4.1. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos 

 

Paralelo ao estudo do PMGIRS do Município de Cotiporã, o diagnóstico 

constituiu uma ferramenta de fundamental importância para o estudo do 

gerenciamento dos resíduos sólido, uma vez que permitiu conhecer a situação atual, 

os prognóstico para o futuro, bem como, os recursos humanos, materiais e 

financeiros que o Município dispõe e os que poderão ser obtidos. Foi identificado 

que o Município em estudo não dispõe de dados históricos em relação à geração de 

resíduos sólidos domiciliares, ou acompanhamentos recentes referentes à produção 

de resíduos sólidos. Por conseguinte, foram utilizados dados de amostragens 

realizadas no ano de 2012 e algumas informações atualizadas, visando à obtenção 

de dados relativos aos aspectos quali-quantitativos dos resíduos sólidos. 

 

4.1.1. Caracterização e quantificação gravimétrica dos Resíduos Sólidos 

 

As informações referentes à caracterização e quantificação foram extraídas 

do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de 

Cotiporã e adquiridas através da aplicação do Formulário do Diagnóstico (Anexo I), 

mais precisamente aos pontos 1 e 2. Na Tabela 2 estão apresentados os dados 
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referentes às amostragens realizadas, bem como as condições climáticas e as 

respectivas quantidades de resíduos orgânicos e inorgânicos.  

As duas amostragens realizadas (17/09 e 11/10 de 2012) possibilitou 

caracterizar a geração resíduos provenientes da área urbana do Município. Na 

primeira amostragem, foram coletados 20,70 Kg de resíduos, os quais foram 

separados por tipologia. Na segunda amostragem, foram analisados 25,20 Kg de 

resíduos, os quais também foram separados por tipologia. 

 

Tabela 2 - 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 8,5 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: BRASIL, PMGIRS - COTIPORÃ, 2012. 

 

Os dados podem observados de maneira sucinta na Figura 9. 

 

Figura 8 - Gráfico ilustrativo da amostragem dos Resíduos do Município de Cotiporã 

 

Como pôde ser observado na Tabela 2 e Figura 9, a produção de resíduos 

orgânicos supera a de inorgânicos, evidenciando que a geração de resíduos está 
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também atrelada a aspectos culturais, ou seja, por se tratar de uma cidade 

localizada no interior, ainda cultivam hortas em suas residências urbanas e rurais, 

consumo de legumes e frutas e a alimentação caseira, além da forte produção local 

na agricultura, com a cultura do milho, videira e leguminosas. 

Para melhor análise dos resíduos foi a realizada a caracterização e 

quantificação gravimétrica (traduz o percentual de cada componente em relação ao 

peso total de lixo) dos resíduos sólidos domiciliares através de amostragem.   

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 (CEMPRE, 

2010). 

Pessin et al. (2006) afirma que para uma gestão racional e definição de uma 

disposição final ambientalmente segura, é preciso realizar um diagnóstico dos 

resíduos gerados, destacando-se a determinação da composição gravimétrica ou 

caracterização quali-quantitativa dos mesmos. 

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 amostras de três seções (do topo, do meio e da base). 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 (PMGIRS - COTIPORÃ, 2012). 

As percentagens de cada resíduo, coletados na análise quantitativa e 

qualitativa dos resíduos sólidos e podem ser observadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Caracterização e quantificação gravimétrica 

Amostragem 
Total de 

Resíduos 
(Kg) 

Resíduos 
Inorgânicos 

(%) 

Plásticos 
Diversos 

(%) 

Papel e 
Papelão 

(%) 

Latas 
Metálicas 

(%) 

Rejeitos 
(%) 

1 20,70 41,06 31,90 6,76 1,20 1,20 

2 25,20 25,20 11,30 3,80 3,15 3,80 
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Figura 9 - Gráfico ilustrativo da média das amostragens com a caracterização e 
quantificação dos resíduos inorgânicos do Município de Cotiporã 

 

Os dados observados na Figura 10 assemelham-se aos de nível nacional, 

onde os plásticos apresentam 13,5% na participação dos principais materiais no 

Total de RSU (incluindo os resíduos orgânicos), papel e papelão apresentaram 

13,1%, metais 2,9% e outros 16,7% (ABRELPE, 2012). 

Depois da separação das amostras, os rejeitos e resíduos orgânicos foram 

encaminhados para a disposição final em Aterro Sanitário. Já os recicláveis foram 

encaminhados para a central de triagem. Através dos dados obtidos pela 

caracterização, foi possível identificar a classificação dos resíduos sólidos que são 

encaminhados 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 (PMGIRS - COTIPORÃ, 2012). 

A produção de resíduos orgânicos apresentou maior proporção nos 

resultados da análise gravimétrica, indicando a falta de conhecimento da população 

na utilização de resíduos orgânicos para fins de compostagem. Essa situação se 

assemelha a situação nacional, onde apresenta 51,4 % de matéria orgânica na 
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participação dos principais materiais de RSU coletados no Brasil em 2012 

(ABRELPE, 2012). 

Segundo Loureiro et al., (2007), as áreas urbanas caracterizam-se pela alta 

produção de resíduos orgânicos, tanto de origem domiciliar quanto de áreas 

comerciais e industriais como padarias e açougues, entre outras. Esses resíduos 

geralmente são aterrados, e constituem-se não só em grande preocupação das 

municipalidades, relacionada ao saneamento ambiental, como também em 

desperdício de nutrientes. A adequação da reciclagem desses resíduos resolve a 

questão ambiental e, em contrapartida, promove a geração de insumos orgânicos 

para a agricultura. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) nos propõem que o 

processo de compostagem deve vir acompanhado de técnicas para melhor 

eficiência: de campanhas de educação ambiental para conscientizar e sensibilizar a 

população na separação da fração orgânica dos resíduos gerados e, principalmente 

da coleta seletiva dos resíduos orgânicos uma vez que a qualidade final do 

composto é diretamente proporcional à eficiência na separação (BRASIL, 2010). 

 

4.1.2. Produção per capita de Resíduos Domiciliares 

 

A relação da produção per capita de resíduos sólidos de uma comunidade 

pode ser obtida pela divisão da quantidade total de resíduos coletados pela 

população atendida. Estudos mostram que é considerado de 0,50 a 1,30 kg/hab.dia 

como a faixa de variação média para o Brasil em cidades pequenas, com até 30.000 

habitantes (CEMPRE, 2000). 

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 na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Produção per capita de resíduos domiciliares no Município de Cotiporã no 
ano de 2010 

População 
(hab.) 

Coleta Doméstica 
(Kg/mês) 

Coleta Doméstica 
(Kg/dia) 

Per capita 
(Kg/hab.dia) 

3.917 42.000 1.400 0,3574 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

 

A Tabela 4 nos apresenta dados dos resíduos coletados pela Empresa 

Adeva Ltda, que tem incluído um percentual de resíduos originados da construção 

civil, setor industrial e empresas com resíduos específicos, uma vez que o município 

não havia adequação para uma fiscalização efetiva e definição das 

responsabilidades de destinação final dos resíduos gerados no município. A falta de 

informação da população e empresas com relação à destinação correta dos 

resíduos e à responsabilidade ambiental, acarretou significativamente a sobrecarga 

do aterro sanitário com materiais recicláveis e resíduos especiais, que deveriam ter 

destinações adequadas como logística-reversa, reciclagem e compostagem. 

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 tabela 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 (PMGIRS - COTIPORÃ, 2012). 
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Tabela 5 - Previsão de quantidade de resíduos/ano e resíduos/dia do Município de 
Cotiporã até 2030. 

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 1.947,41 710.804,77 

2030 3.591 0,55 1.974,87 720.825,80 

Fonte: BRASIL,PMGIRS - COTIPORÃ, 2012. 

 

De acordo com os dados apresentados, pode-se considerar que a tendência 

para o Município de Cotiporã é a diminuição da população, porém a geração de 

resíduos (Kg/ano) aumenta gradativamente. Este aumento está relacionado com a 

mudança dos hábitos de consumo da população e à elevação do poder aquisitivo, 

crescimento da economia e a maior variedade de fabricação de artigos 

industrializados. O Brasil apresentou grandes números no consumo de embalagens: 

embalagens de alumínio atingiram a marca de 7,4 kg/hab no ano de 2011, 10,2 
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millhões de toneladas de papel produzido no ano de 2011, o consumo aparente de 

plásticos, atingiu em 2011, a quantidade de 6.894 mil toneladas, representando um 

crescimento de cerca de 11% em relação a 2010 (ABRELPE, 2012). Estes números 

comprovam o aumento da produção de resíduos através do consumo de 

embalagens, ano após ano, mesmo com baixo decréscimo na população. 

Roth (2008) afirma que, com as transformações sofridas pela população, 

com sua concentração no meio urbano adicionada aos padrões de industrialização e 

consumo, proporcionaram o aumento na geração de resíduos sólidos das mais 

variadas naturezas. 

Para Campos (2012) os países em desenvolvimento como o Brasil apontam 

para o crescimento da geração per capita mesmo com a redução do peso específico 

dos resíduos sólidos, com isso há uma preocupação maior com a necessidade de 

disposição destes resíduos.  

 

4.2. Etapas do Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

O gerenciamento integrado dos resíduos sólidos de responsabilidade do 

município são os resíduos sólidos provenientes de residências, estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços, e de limpeza pública urbana (PMGIRS - 

COTIPORÃ, 2012).  

 

4.2.1. 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 (BRASIL - PMGIRS Cotiporã, 2012). 

Os resíduos domiciliares gerados no município de Cotiporã são 

acondicionados de diversas formas, na maioria das vezes são utilizados sacos 

plásticos de supermercados e não biodegradáveis, gerando grandes prejuízos 

ambientais. Os sacos plásticos são dispostos em coletores (lixeiras) e/ou vasilhames 
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diversos, ou ainda simplesmente depositados de maneira incorreta no chão ou 

amarrados em postes. 

Os resíduos sólidos comerciais, que também recebem a mesma 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. 

A educação da população para a promoção da limpeza pública é de grande 

importância, até mesmo para o desenvolvimento de uma consciência de 

coletividade. Não surtirá efeito, entretanto, ou terá um efeito negativo, se não for 

acompanhada de meios que permitem essa limpeza, como os coletores 

adequadamente coletados nas ruas, praças, parques. O costume de se jogar lixo 

pela janela dos carros pode ser combatido com a colocação de coletores e cartazes 

nos postos de abastecimento (CEMPRE, 2013). 

 

 

Figura 10 - Coletor implantado em uma rua para facilitar a coleta 
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Figura 11 - Vista de algumas formas de coletores e acondicionamento de resíduos sólidos 
na área urbana 

 

 

 

Figura 12 - Vista de algumas formas de coletores e acondicionamento de resíduos sólidos 
na área rural 

 

Pode-se observar que os coletores/lixeiras que são usados no município 

podem passar por adaptações e adequações no que diz respeito à padronização, 

identificação e ao tamanho, podendo ser adaptados às necessidades dos 

munícipios. 

A separação na fonte geradora dos diferentes tipos de recicláveis presentes 

no lixo promove inúmeros ganhos que se traduzem em redução de custos nas 

etapas posteriores. Deve-se prever, portanto, local disponível para armazenamento, 
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esta separação deverá ser feita baseada no “modelo de seleção” que for adotado no 

município (CEMPRE, 2013). 

A Resolução do CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 nos esclarece que, 

considerando as campanhas de educação ambiental, providas de um sistema de 

identificação de fácil visualização, de validade nacional e inspirado em formas de 

codificação já adotadas internacionalmente, sejam essenciais para efetivarem a 

coleta seletiva de resíduos, viabilizando a reciclagem de materiais, resolve:  

Art.1º Estabelecer o código de cores para os diferentes tipos de 
resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 
transportadores, bem como nas campanhas informativas para a 
coleta seletiva. Art. 2º Os programas de coleta seletiva, criados e 
mantidos no âmbito de órgãos da administração pública federal, 
estadual e municipal, direta ou indireta e entidades paraestatais, 
devem seguir o padrão de cores estabelecido. 

 

O CONAMA fornece um padrão de cores usado na disposição de coletores 

de resíduos, a definição de cada cor pode ser observada na Tabela 6.  

Tabela 6 - Segregação por cores segundo o CONAMA 

Cor Resíduo 

Azul Papel/Papelão 

Vermelho Vidro 

Amarelo Metal 

Preto Madeira 

Laranja Resíduos perigosos 

Branco 
Resíduos ambulatoriais e de Serviços de 

Saúde 

Roxo Resíduos radioativos 

Marrom Resíduos orgânicos 

Cinza 
Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou 

contaminado não passível de separação 

 

A segregação dada pela Tabela 6 é utilizada em Coleta Seletiva de forma 

diferenciada, onde há a segregação de todos os resíduos, descartando-os em seus 
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devidos coletores. Ou de forma Indiferenciada, onde a segregação ocorre de 

maneira simplificada: orgânico e inorgânico. Os coletores respeitando as normas 

estabelecidas (marrom para coletores orgânicos e verde para coletores inorgânicos) 

(CEMPRE, 2010). 

Um exemplo clássico de “modelo de seleção” que pode ser usado em alguns 

municípios: Separação entre lixo seco (plástico, papéis, vidros, metais, pneus, etc.), 

lixo úmido (resíduos orgânicos, tais como restos de alimentos, cascas de frutas e 

legumes, etc.) e, eventualmente outros. As prefeituras podem disponibilizar também 

a alternativa de coletores para resíduos especiais (CEMPRE, 2013). 

 

4.2.2. Coleta e Transporte 

 

A coleta significa recolher o resíduo 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 (BRASIL, 2001). 

A coleta e o transporte do resíduo 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 aderiu no ano de 2013, à 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 reciclagem. A Coleta Seletiva facilita a 

comercialização, estimula a cidadania e a participação popular, permite a articulação 
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e participação de Associação de Catadores reduz a quantidade de resíduos 

destinados ao Aterro Sanitário.  

De acordo com Monteiro et al., (2001) as principais vantagens da 

implantação de cooperativas de catadores são: geração de emprego e renda; 

resgate da cidadania dos catadores, em sua maioria moradores de rua; redução das 

despesas com os programas de reciclagem; organização do trabalho dos catadores 

nas ruas, evitando problemas na coleta de resíduos e o armazenamento de 

materiais em logradouros públicos; redução de despesas com a coleta, transferência 

e disposição final dos resíduos separados pelos catadores, e que, dessa forma, não 

serão coletados, transportados e dispostos em aterro pelo sistema de limpeza 

urbana da cidade. Essa economia pode e deve ser revertida para as cooperativas de 

catadores, não em recursos financeiros, mas em forma de investimentos em 

infraestrutura (galpões de reciclagem, carrinhos padronizados, prensas, elevadores 

de fardos, uniformes), de modo a permitir a valorização dos resíduos recicláveis 

nesse novo mercado.  

Segundo Ribeiro (2000), coleta seletiva é o reaproveitamento de resíduos 

que normalmente chamamos de lixo e deve sempre fazer parte de um sistema de 

gerenciamento integrado de resíduo. Nas cidades, a coleta seletiva é um 

instrumento concreto de incentivo a redução, a reutilização e a separação do 

material para a reciclagem, buscando uma mudança de comportamento, 

principalmente em relação aos desperdícios inerentes à sociedade de consumo. 

Dessa forma, compreende-se que é preciso minimizar a produção de rejeitos e 

maximizar a reutilização, além de diminuir os impactos ambientais negativos 

decorrentes da geração de resíduos sólidos.  

A Coleta Seletiva foi implantada no Município após a realização do PMGIRS, 

em junho de 2013. Os dados da coleta seletiva foram adquiridos através de uma 

visita in loco e utilizando Formulário (Anexo I) com especificidade no ponto 9. A 

coleta é realizada e operada pela Administração Municipal na área Urbana e pela 

Empresa Adeva em algumas comunidades da área rural, com segregação na fonte 

(domicílios) e tem abrangência em cem por cento do Município. 

Seguindo a rota que é apresentada na Figura 13, a coleta na área urbana e 

em algumas comunidades é realizada por um caminhão truque ou em camionete 
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(quando o caminhão não é disponibilizado pela secretaria de obras do Município) 

com o apoio de três funcionários da prefeitura (um motorista e dois na coleta) e pode 

ser observada na Figura 14, a coleta na área rural segue um cronograma, disposto 

no Anexo II, a prefeitura municipal não obteve custos adicionais na implantação da 

Coleta Seletiva, mas no próximo semestre será aberto edital para contratação de 

uma empresa terceirizada para realização desta coleta. A rota urbana da Coleta 

Seletiva realizada pela Prefeitura Municipal pode ser observada na Figura 16, inicia 

no ponto azul e finaliza no ponto verde. 

  

Figura 13 - Rota de Coleta da Empresa Adeva 

Fonte: BRASIL, PMGIRS - COTIPORÃ, 2012. 
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Figura 14 - Realização da Coleta Seletiva no Município de Cotiporã 

 

 

Figura 15 – Rota Urbana da Coleta Seletiva realizada pela Prefeitura Municipal de Cotiporã 

 

Os resíduos orgânicos provenientes de residências, comércio, prestadores 

de serviço e de estabelecimentos públicos, são recolhidos pela Empresa Adeva Ltda 

que é responsável pela coleta, transporte e destinação final do material coletado. 

A rota e a frequência das coletas foram definidas pela Prefeitura Municipal, 

observando a legislação vigente, a quantidade de resíduos gerada no município e o 

sistema de trabalho, a frequência pode ser observada na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Frequência e abrangência das Coletas 

Dia da semana Turno Coleta Abrangência 

Segunda-feira Manhã Orgânicos 
Área Urbana e 

parte da Rural 

Quarta-feira Manhã Orgânicos 
Área Urbana e 

parte da Rural 

Quinta-feira Tarde Inorgânicos Área Urbana 

Sexta-feira Manhã Orgânicos 
Área Urbana e 

parte da Rural 

 

A coleta dos resíduos sólidos gerados na área urbana e rural do Município é 

realizada em datas pré-estabelecidas, atendendo 100% da área. A frequência de 

coleta dos resíduos orgânicos na área urbana é três vezes por semana no período 

matinal, e a coleta seletiva é uma vez por semana, no período da tarde. Na área 

rural ocorre somente uma vez na semana a coleta de resíduos. Quanto ao tempo de 

coleta, o mesmo tem a duração de aproximadamente duas horas. 

Para o transporte dos resíduos orgânicos, a Empresa Adeva dispõe de um 

veículo com carroceria fechada, contendo dispositivos mecânicos que possibilitam a 

distribuição e compressão dos resíduos no interior da carroceria. Conforme norma 

NBR 12.980, tal tipologia de veículo é denominado Coletor Compactador (Figura 17). 

A capacidade máxima deste veículo utilizado para coleta dos resíduos é de 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 (PMGIRS – COTIPORÃ, 2012). 

Com relação à equipe de trabalho responsável pela coleta e transporte dos 

resíduos, esta é composta por um motorista e dois garis, sendo a mesma 

organizada pela própria empresa terceirizada. 
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Os funcionários responsáveis pela coleta dos resíduos no município utilizam 

os equipamentos de proteção individual - EPI’s: luvas, uniforme específico e calçado 

fechado.  

 

Figura 16 - Coleta dos resíduos pelo veículo - coletor compactador 

 Fonte: BRASIL - PMGIRS Cotiporã, 2012. 
 

 
A Cidade possui uma Associação de Catadores que pode ser vista na Figura 

18 e encontra-se 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 a operação da Associação de Catadores do Município, 

localizado na Linha Independência, era bastante preocupante, visto que os 

catadores acabavam 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. O local 

passou por adequações e está praticamente pronto para a realização da atividade, 

na Figura 17 pode-se observar a atual instalação da Associação de Catadores. 
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Figura 17 - Instalações da Associação de Catadores 

 

Segundo o Guia de Coleta Seletiva de Lixo (CEMPRE, 2013) o layout de um 

galpão de triagem pode variar bastante de acordo com o esquema de recebimento e 

separação dos recicláveis. Não existe um padrão estático para operação destes 

galpões. As etapas clássicas são: recebimento/estocagem, separação (em esteiras, 

silos ou mesas/bancadas) e prensagem/enfardamento. Em alguns casos pode ser 

feito um pré-beneficiamento que irá agregar valor à sucata a ser comercializada, 

este procedimento envolve retirada de rótulos, lavagem, limpeza manual, secagem, 

trituração, separação por cor (no caso de vidros e plásticos) e retiradas de 

contaminantes. 

O beneficiamento com o recolhimento dos materiais recicláveis da Coleta 

Seletiva ocorre no Município de Nova Araçá devido à adequação da Associação de 

Catadores de Cotiporã ter atrasado. A Empresa Adeva que realiza a coleta de 

resíduos orgânicos transporta semanalmente os resíduos inorgânicos coletados na 

coleta seletiva e os encaminha para triagem e beneficiamento em Nova Araçá/RS. 

Um programa de coleta seletiva deve contemplar o trabalho dos catadores 

locais. Estima-se que hoje, no Brasil, a atuação de cerca de 800 mil catadores de 

rua (autônomos e em cooperativas), responsáveis pela coleta de vários materiais. A 

valorização do trabalho dos catadores permite não só ganhos econômicos, mas 

sociais (CEMPRE, 2013). 
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O Decreto nº 7.405/10, instituiu o Programa Pró-Catador, com a finalidade 

de integrar e articular as ações do Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento 

à organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, à 

melhoria das condições de trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão 

social e econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da 

reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento. 

A PNRS visa incentivar a reciclagem, tanto por parte do consumidor como 

por parte do setor empresarial, promovendo ações compatíveis com os princípios da 

responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e da logística reversa. 

Neste quesito cabe também incentivar a indústria da reciclagem com inclusão social, 

baseada na inserção dos catadores (BRASIL, 2010). 

 

4.2.3. Disposição Final dos Resíduos Sólidos 

 

Os dados obtidos referentes à disposição dos resíduos sólidos foi retirado do 

PMGIRS de Cotiporã e através de análise do Formulário (Anexo I), mais 

especificamente do ponto 5. O destino final dos resíduos sólidos domésticos, 

comerciais e de estabelecimentos públicos gerados em Cotiporã se dá a partir do 

encaminhamento dos resíduos para a Central de Triagem e disposição final em 

Aterro Sanitário na localidade de Linha Barra Grande, no município de Nova 

Araçá/RS, distante aproximadamente 64 Km de Cotiporã, situada nas coordenadas 

geográficas: Latitude 28º40’5.4” S e Longitude 51º48’47.2” O. 
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Figura 18 - Rota dos resíduos sólidos até o aterro sanitário, em Nova Araçá/RS 

Fonte: BRASIL, PMGIRS – COTIPORÃ, 2012. 

 

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. Atualmente esta célula em funcionamento foi interditada e está-se 

realizando a implantação de uma nova célula dentro das adequações previstas em 

normas e leis. Os resíduos coletados pela Empresa Adeva no Município de Cotiporã 

estão sendo dispostos temporariamente no Aterro Sanitário de Minas do Leão.  O 

aterro sanitário pertencente à Sil Soluções Ambientais está localizado a 80 

quilômetros de Porto Alegre, em uma área total de 500 hectares dos quais cerca de 

73 estão sendo utilizados na operação. Com uma capacidade total para receber 25 

milhões de toneladas de resíduos.  

Os resíduos chegam à Central de Triagem, onde 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, 
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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 o local utilizado 

para disposição final do lixo, onde são aplicados critérios, técnicas de engenharia 

(impermeabilização, compactação e cobertura diária das células de lixo, coleta e 

tratamento de gases, coleta e tratamento de chorume) e normas operacionais 

específicas para confinar os resíduos com segurança, do ponto de vista do controle 

da poluição ambiental e proteção à saúde pública. Já os resíduos inorgânicos, 

dependendo da sua tipologia, são armazenados na área do empreendimento até a 

sua destinação final correta, a reciclagem (BRASIL – MMA, 2012). 

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. Mas a população da zona urbana não tem 

conhecimento e esclarecimento quanto à realização da compostagem doméstica 

para diminuição da produção de resíduos e uso do composto em hortas e jardins, 

essa conscientização pode ser feita por meio da educação ambiental, com folders 

informativos e projetos educacionais em escolas. A prefeitura também poderia 

garantir o destino adequado dos resíduos orgânicos domiciliares na implantação de 

leiras de compostagem de sua responsabilidade, e assim poderia utilizar o composto 

proveniente desse processo em canteiros públicos. 

Há muito tempo a compostagem é praticada no meio rural, utilizando-se de 

restos de vegetais e esterco animal. Pode-se, também, utilizar a fração orgânica de 

lixo domiciliar, de forma controlada, em instalações industriais chamadas usinas de 

compostagem. No contexto brasileiro, a compostagem tem grande importância, uma 

vez que cerca de 50% do lixo municipal é constituído de matéria orgânica. 

Vantagens da compostagem: redução de cerca de 50% do lixo destinado ao aterro; 

economia de aterro; aproveitamento agrícola da matéria orgânica; reciclagem de 
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nutrientes para o solo; processo ambientalmente seguro; eliminação de patógenos e 

economia de tratamento de efluentes (CEMPRE, 2010). 

 

 

Figura 19 - Vista da Central de Triagem da Empresa Adeva em Nova Araçá/RS 

Fonte: BRASIL, PMGIRS – COTIPORÃ, 2012. 

 

 

Figura 20 - Vista do Aterro Sanitário da Empresa Adeva em Nova Araçá/RS 

Fonte: BRASIL,PMGIRS – COTIPORÃ, 2012. 

 

4.3. Etapas e Processos de Gerenciamento para Resíduos Sólidos 

Específicos 
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Resíduos de Limpeza Urbana 

Os resíduos de limpeza urbana são os resíduos derivados dos 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 (PMGIRS - COTIPORÃ, 2012). 

Atualmente a limpeza urbana é gerenciada por Empresa Terceirizada, Jair 

Três 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. 

A remoção de ervas-daninhas, raspagem de logradouros públicos, roçadas e 

podas são realizada através de ferramentas e equipamentos específicos e conforme 

demanda. Os resíduos gerados durante estes processos são encaminhados, através 

de veículos apropriados, para área rural privada.  

 

Figura 21 - Recolhimento de resíduos de podas 
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Os resíduos provenientes da limpeza urbana de origem orgânica também 

deveriam ser dispostos de maneira adequada por meio de reaproveitamento dos 

mesmos, pelo processo de compostagem. 

 

Resíduos de Serviço de Saúde 

 

A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final 

dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são de responsabilidade da fonte 

geradora, independentemente da contratação de terceiros, de direito público ou 

privado, para execução de uma ou mais dessas atividades, segundo a Lei nº 

9.921/1993. 

Conforme a Resolução nº 306/04, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), o gerenciamento dos RSS 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. 

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.  

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. 

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 
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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. 

Os RSS recolhidos são encaminhados para correta disposição final, que 

pode ser autoclavagem para reutilização, aterro de resíduos perigosos, incineração, 

dentre outros, de acordo com o grau de contaminação dos resíduos. Os RSS 

gerados no Município de Cotiporã são encaminhados para incineração no Município 

de Caxias do Sul - RS. 

 

Resíduos Sólidos Industriais 

 

Segundo o Art. 8º da Lei Estadual nº. 9.921/1993, 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 contratação de terceiros, de direito público ou privado, para 

execução de uma ou mais dessas atividades. 

A Resolução CONAMA nº 313/02 propõem que as indústrias dois meses 

após a publicação dessa Resolução, estavam obrigadas a registrar mensalmente e 

manter na unidade industrial os dados de geração, características, armazenamento, 

tratamento, transporte e destinação dos resíduos gerados, para efeito de obtenção 

dos dados para o Inventário Nacional dos Resíduos Industriais (BRASIL, 2010). 

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. 

Atualmente no Município de Cotiporã, conforme informações obtidas na 

Prefeitura Municipal estão sendo exigidos Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos dos empreendimentos em operação, mas a disposição para coleta de alguns 
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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, mas a prefeitura está reunindo os responsáveis 

pelos empreendimentos do município a fim de adequar-se a logística reversa 

(BRASIL - PSB COTIPORÃ, 2013). 

 

Resíduos da Construção Civil 

 

A Resolução CONAMA nº. 307/2002 estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão desses resíduos, que dispõe sobre a coleta, o 

transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos sólidos 

da construção civil. 

A PNRS apresenta a Resolução do CONAMA nº 348/04, que determinou 

que o gerador deve ser o responsável pelo gerenciamento desses resíduos. Essa 

determinação representou um importante marco legal, determinando 

responsabilidades e estipulando a segregação dos resíduos em diferentes classes e 

encaminhamento para reciclagem e disposição final adequada. Além disso, as áreas 

destinadas para essas finalidades deverão passar pelo processo de licenciamento 

ambiental e serão fiscalizadas pelos órgãos ambientais competentes (BRASIL, 

2010). 

 Os entulhos da construção civil no Município de Cotiporã 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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Resíduos Especiais 

 

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 10.004, Classe I, e necessitam passar por 

processos diferenciados em seu manejo, com ou sem tratamento prévio, podendo 

conter material biológico, químico ou radioativo (BRASIL - ABNT, 2004). 

Por meio de campanhas de educação ambiental, a Prefeitura Municipal de 

Cotiporã tem incentivado a população e o poder público a destinar de maneira 

correta os resíduos especiais inservíveis, evitando que os mesmos sejam 

encaminhados à Usina de Triagem do Município de Nova Araçá ou que sejam 

lançados inadequadamente no meio ambiente. Na Casa de Cultura do município foi 

implantada uma central de resíduos especiais, visualizados na Figura 23, a qual 

recebe resíduos de toda a comunidade, sendo os mesmos armazenados e 

destinados para empresas devidamente licenciadas. Dentre os resíduos coletados, 

cita-se: Lâmpadas Fluorescentes, pilhas e baterias, materiais eletrônicos, óleo 

usado, entre outros. 

 

Figura 22 - Depósito de Resíduos Especiais na Casa da Cultura 

Fonte: BRASIL, PMGIRS – COTIPORÃ, 2012. 

 

- Lâmpadas Fluorescentes 
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As lâmpadas, de acordo com a NBR 10.004/10, 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. 

Atualmente, o poder público não definiu a empresa responsável pela 

destinação final do material. Conforme Lei nº 12.305/10, 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 está 

realizando reuniões com os responsáveis pelos estabelecimentos de vendas de 

produtos inseridos na logística reversa para adequação da mesma nesse quesito. 

 

- Pilhas e Baterias 

As pilhas e baterias, de acordo com a NBR 10.004, também enquadram-se 

na classe I –  Resíduo Perigoso e apresentam uma ou mais das seguintes 

características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade (BRASIL - ABNT, 2010). Desta forma deverão ser armazenadas e 

destinadas à descaracterização. Assim como as lâmpadas fluorescentes, 

atualmente, o poder público não havia definido a empresa responsável pela 

destinação final das pilhas e baterias, mas está providenciando, por meio de 

reuniões para a responsabilização dos comerciantes das mesmas. 

 

- Material Eletrônico 

Com relação aos resíduos eletrônicos, os mesmos 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. Tais resíduos devem ser gerenciados de acordo 

com a logística reversa. 
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- 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 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, são armazenados em bombonas ou pode ser 

destinado a central de resíduos especiais do Município. 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 (BRASIL - PSB Cotiporã, 2013). 
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Figura 23 - Coleta de óleo usado 

Fonte: BRASIL, PMGIRS – COTIPORÃ, 2012. 

 

 

- Pneus 

Mesmo com a Resolução CONAMA N° 258 (BRASIL, 1999) 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. 

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 

atuam na troca de pneus ou recapagens em geral. Esses são coletados e 

transportados pela própria empresa contratada para a destinação final dos mesmos. 

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. Mas alguns pneus ainda são encontrados em disposição inadequada no 
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município, a disponibilidade de entrega de pneus usados em estabelecimentos que 

vendem os mesmos poderá ser comunicado à comunidade para uma destinação 

adequada deste resíduo. 

 

- 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 e acondicionados 

em um Galpão Municipal. No local são descaracterizados, sendo que os materiais 

que possuem potencial de reciclagem são destinados às Associações de Catadores. 

Os demais materiais são utilizados como combustível em fornos (fogo). 

 

 

Figura 24 - Resíduos Volumosos 

 

- Resíduos Agrossilvopastoril  
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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, 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, Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER), missas nas comunidades, site da Prefeitura, 

assim como é realizada Educação Ambiental a respeito (PMGIRS - COTIPORÃ, 

2012). 

 

  

Figura 25 - Segregação de embalagens agrossilvopastoris 

 

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. 

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 as informações obtidas pela Secretaria do Meio Ambiente e 

por observação realizada na segregação dos resíduos agrossilvopastoris no dia 20 
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de maio de 2014, 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. 

 

 

4.4. Ações e Metas para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 

Curto Prazo  

 

As metas expostas no PMGIRS são compromissos assumidos e que não 

devem ser esquecidos, eles visam a execução de ações planejadas de forma 

racional e integrada a fim de assegurar a limpeza da cidade, proteção do meio 

ambiente, assegurando saúde e bem estar da população e economia dos recursos 

públicos. O gerenciamento integrado de resíduos requer alguns compromissos: 

Implementar programas que estimulem a diminuição da geração de resíduos; 

Implementar pesquisas de tecnologias não-agressivas ao meio ambiente e 

compatíveis com a realidade socioeconômica; Desenvolver programas de educação 

ambiental com ênfase na produção e tratamento de resíduos; Minimizar a disposição 

dos resíduos, estabelecendo programas de pré-seleção, reciclagem e reutilização; 

Assegurar controle adequado no transporte e transbordo de resíduos e materiais 

perigosos; Implantar sistema funcional de fiscalização e controle ambiental aplicando 

sanções à disposição inadequada de resíduos e reconhecer e disciplinar a catação 

ambulante de materiais recicláveis. 

Elaboração de Inventário e Diagnóstico detalhado referente aos Resíduos 
Tabela 8 - Apresentação de Metas de Curto Prazo presentes no PMGIRS em 
relação ao diagnóstico realizado e propostas de ações ao Município de Cotiporã 

Metas de Curto Prazo Diagnóstico Propostas 

Elaboração de 
Inventário 

Diagnóstico 
detalhado referente 

aos Resíduos 
Sólidos Urbanos 

O município está realizando 
um inventário de dados 
referentes à geração dos 
resíduos sólidos onde é feita, 
trimestralmente, a pesagem 
de resíduos gerados. 

Realização de análise 
gravimétrica, pesagem e 
controle dos resíduos 
mensalmente a fim de 
garantir um melhor 
gerenciamento dos 
resíduos. 
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Implementação de 
Legislação 

Específica para 
Gestão de Resíduos 

Lei nº 2.285 de 30 de 
dezembro de 2013 que o 
Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

O Município pretende criar 
uma Lei para multar os 
cidadãos e prestadores de 
serviços que não praticarem 
o processo de coleta seletiva. 

Legislações que 
implementem a 
responsabilidade individual 
dos cidadãos, dos 
comerciantes e indústrias 
do Município. 

Implantação da 
Coleta Seletiva, com 
abrangência direta 

ou indireta em 100% 
do Município 

A coleta seletiva foi 
implementada em junho de 
2013, com abrangência total 
na área rural e urbana do 
Município. 

Reorganização da coleta 
seletiva a fim de seja 
realizada por veículo 
adequado na região rural e 
urbana, em dia semanal, 
divulgado para os 
munícipes para melhoria 
no processo de 
reciclagem. 

Campanha de 
Educação Ambiental 

Foram realizadas diversas 
campanhas de educação 
ambiental, as mesmas vêm 
sendo realizadas 
trimestralmente. 

As campanhas educacionais 
são realizadas via rádio, na 
igreja, distribuição de folders, 
em escolas com 
apresentações e trabalhos 
educativos. 

As campanhas que foram 
realizadas instruíram os 
munícipes a realizarem a 
coleta seletiva e apresentou-
se o Plano de Saneamento 
Básico. 

Campanhas educativas a 
fim de instruir os 
munícipes para a 
realização de 
compostagem doméstica, 
realizando uma destinação 
correta dos resíduos 
domésticos orgânicos, 
diminuindo a quantidade 
de resíduos dispostos em 
aterro e campanhas 
educativas reafirmando a 
importância da coleta 
seletiva e campanhas de 
recolhimento de resíduos 
especiais. 

 

 

A produção de resíduos é um fenômeno inevitável que ocorre diariamente 

em quantidades e composições que variam com seu nível de desenvolvimento 

econômico, com a sua população e seus diferentes estratos sociais. Os sistemas de 

limpeza urbana são de competência municipal e devem promover a coleta, o 

tratamento e a destinação ambiental e sanitária de forma correta e segura. No 
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entanto esta tarefa não é fácil, devido à diversos fatores como: limitações de ordem 

financeira, deficiência na capacitação técnica e profissional, descontinuidade política 

e administrativa e ausência de controle ambiental (CEMPRE, 2010). 

 

4.4.1. Programa de Educação Ambiental no Município 

 

Muitas são as motivações que levam uma comunidade a se sensibilizar e se 

mobilizar para resolver ou minimizar os problemas que a afligem. A solução ou a 

minimização de muitos problemas só será possível se a comunidade afetada estiver, 

primeiramente, sensível à necessidade de mudanças. Este é o primeiro passo para 

que as pessoas se mobilizem e tomem atitudes concretas na busca das 

transformações almejadas. A Educação Ambiental tem o intuito de qualificar o 

processo de participação social entre os diferentes atores sociais (BRASIL, 2009).  

Nas Figuras 27 a 31 podem-se visualizar algumas atividades realizadas no 

Município a fim de conscientizar a população com campanhas educativas nas 

escolas e na sociedade com a entrega de folders educativos e através do site da 

Prefeitura Municipal do Município. 

 

 

Figura 26 - Campanha Educacional de Coleta Seletiva realizada pelas Escolas 

Fonte: BRASIL, PSB – COTIPORÃ, 2013. 
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Figura 27 - Imagem de campanha educacional no site da Prefeitura Municipal de Cotiporã 

Fonte: BRASIL, PSB – COTIPORÃ, 2013. 

 

 

Figura 28 - Imagem de Notícia exposta no site referente à conscientização nas escolas para 
a Coleta Seletiva de Resíduos 

Fonte: BRASIL, PSB – COTIPORÃ, 2013. 
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Figura 29 - Folder Educativo que foi distribuído para a população 

Fonte: BRASIL, PSB – COTIPORÃ, 2013. 

 



78 
 

 

Figura 30 - Folder Informativo que foi distribuído para a população 

Fonte: BRASIL, PSB – COTIPORÃ, 2013. 
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5. CONCLUSÕES 

 

De acordo com o PMGIRS de Cotiporã e com a realização dos estudos in 

loco foi possível constatar a necessidade de adequações no Plano, porém, é 

importante destacar eficiência na implantação e operação do mesmo, tendo em vista 

que houve um adiantamento no cumprimento da PNRS em comparação com grande 

parte dos municípios brasileiros, que realizam nesse último ano de prazo, o 

cumprimento da lei. 

 

Em relação ao diagnóstico realizado para verificar a implantação e operação 

do PMGIRS no Município, deu-se visibilidade as etapas do gerenciamento destes 

resíduos e verificou-se os projetos e ações que vem sendo realizadas no 

cumprimento do Plano. A fim de tratar desses aspectos e de auxiliar na melhoria 

contínua da implantação e revisão do Plano, segue as seguintes recomendações, 

em especial, ações para minimização da geração de resíduos, para melhorias na 

segregação, acondicionamento, coleta, transporte e destino final adequado: 

- Coleta de dados de caracterização física dos resíduos gerados no 

município, através de caracterização gravimétrica e pesagem em intervalo 

determinado, assegurando a eficiência no gerenciamento dos resíduos sólidos e 

gerando um histórico de dados; 

- Campanhas educativas visando à reeducação popular para redução da 

produção excessiva de embalagens; 

- Adequações de coletores sob responsabilidade municipal, segundo a 

PNRS e a Resolução do CONAMA nº 275, proporcionando a  adequada segregação, 

visando a excelência da coleta seletiva; 

- Melhorias na coleta seletiva buscando um sistema eficaz e consciente, 

através de uma rota de coleta que atenda o Município na área rural e urbana, com o 

uso de veículos adequados, que comportem a quantidade de resíduos gerada, com 

o propósito de uma melhoria na gestão dos resíduos e melhor aproveitamento dos 

mesmos pela Associação de Catadores; 
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- Apoio técnico e financeiro à Associação de Catadores, proporcionando 

cursos capacitadores e disponibilizando conhecimento atualizado aos trabalhadores 

envolvidos no processo de triagem, para melhor aproveitamento dos materiais 

adquiridos junto à Coleta Seletiva; 

- Elaborar campanhas educativas à fim de estimular a Compostagem 

Doméstica, principalmente no meio urbano; 

- Implantar um processo de compostagem municipal, a fim de destinar 

adequadamente os resíduos orgânicos coletados e os resíduos de limpeza urbana e 

reciclá-los, proporcionando o beneficiando através do composto gerado (húmus), 

com aplicação do mesmo em canteiros municipais ou distribuição aos munícipes no 

cultivo de hortas e jardins; 

- Estimular comerciantes e empresários no que diz respeito ao descarte 

correto de resíduos e logística reversa, através de campanhas educativas e reuniões 

onde incentivem a importância do processo de destinação adequada dos resíduos. 

As atividades que estão sendo realizadas pela administração pública no 

cumprimento do plano são elogiáveis do ponto de vista organizacional e na 

condução das metas e ações, com a realização da coleta seletiva por parte da 

prefeitura, adequação das instalações da associação de catadores e o licenciamento 

da mesma, campanhas educacionais nas escolas e munícipes, utilização dos meios 

de comunicação no fornecimento de informações e campanhas educacionais aos 

cotiporanenses. 

As recomendações propostas poderão ser utilizadas como ferramentas 

técnicas na revisão do PMGIRS, incorporadas às ações que já vem sendo 

realizadas e propiciando a atualização e adequação, rumo a um gerenciamento 

adequado dos resíduos sólidos, que vise a qualidade de vida e a sustentabilidade do 

ambiente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I: FORMULÁRIO PARA O DIAGNÓSTICO 

 

Município  

Data da 

Observação 
 

Acadêmica  

 

1 – Legislação/Destinação/Processamento 

Responsabilidade da prefeitura quanto ao lixo, no âmbito municipal 

Inventário de Resíduos Sólidos no município 

 

2 – Serviço de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo 

Tipos de lixo produzidos 

(  ) Domiciliar  (  ) Público  (  ) Comercial 

(  ) De serviços de saúde  (  ) Agrícola  

 (  ) Industrial 

(  ) Portos/aeroportos 

(  )Terminais rodoviários/ferroviários   (  ) 

Entulho 

Tipos de lixo coletados pela prefeitura ou 

empresa 

(  ) Domiciliar  (  ) Público  (  ) Comercial 

(  ) De serviços de saúde  (  ) Agrícola   

(  ) Industrial 

(  ) Portos/aeroportos    

(  )Terminais rodoviários/ferroviários   (  ) 

Entulho 

Percentual de domicílios que tem lixo 

coletado? 
____% 

Resíduos específicos contam com a 

Logística Reversa? 
(   ) Sim    (   ) Não 

 

3 – Coleta/Varrição/Capina 
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Frequência (mensal) de Varrição e Capina 

das vias públicas? 

(  )1 vez  (  )2 vezes (  )4 vezes (  )mais de 4 

vezes 

 

4 – Estação de Transferência 

O município conta com uma Estação de 

Transferência? 
(   ) Sim    (   ) Não 

Quantidade de lixo transferido para essa 

Estação? 
_______Kg/mês 

 

5 – Destino e Quantidade de lixo Coletado 

Disposição final do lixo municipal 

Controle da quantidade de lixo destinado (em Kg) 

Locais de destinação do lixo 

 

6 – Entulho 

Coleta de entulho 

Destino do entulho coletado 

 

7 – Resíduos Serviço de Saúde 

Coleta do RSS 

Tratamento dos RSS 

Destinação dos RSS 

 

8 – Catadores de Lixo 

Conhecimento por parte da Prefeitura sobre a presença de catadores 

Trabalho social desenvolvidos com catadores 

Os catadores  ligados a cooperativas ou associações 

Cooperativas/associações de reciclagem em funcionamento 

Adequação da(s) cooperativa(s)/associação(ões) 
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9 – Coleta Seletiva 

Coleta seletiva no município 

Materiais recuperados na coleta seletiva 

Área de abrangência da coleta seletiva 

Participa da coleta seletiva 

Dias da semana são realizados a coleta seletiva 

Coleta os resíduos da coleta seletiva 

Material proveniente da coleta seletiva 

Campanha de esclarecimento/conscientização na coleta seletiva 

Participação da população na coleta seletiva 

Custo da coleta seletiva para a prefeitura 

Conhecimento pela a prefeitura em relação a quantidade de lixo coletado seletivamente 

 

 

10 – Previsão Futura 

Estimativa de crescimento populacional 

5 anos: ___________hab. 

10 anos: __________hab. 

15 anos:___________hab. 

20 anos:___________hab. 

Quantidade de lixo gerada no município 5 anos: ___________Kg/ano. 

10 anos: __________ Kg/ano. 

15 anos:___________ Kg/ano. 

20 anos:___________ Kg/ano. 
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11 – Cumprimento das Metas de Curto Prazo propostas no PMGIRS 

Elaboração de Inventário e Diagnóstico detalhado referente aos Resíduos Sólidos Urbanos 

Implementação de Legislação Específica para Gestão de Resíduos Sólidos 

Implantação da Coleta Seletiva, com abrangência direta ou indireta em 100% do Município 

Campanha de Educação Ambiental (nas escolas, campanha de minimização da geração 

dos resíduos sólidos na fonte, etc.) 

 

 

Anotações: Pontos negativos e positivos encontrados no município quanto a RSU 

 

Pontos positivos  

 

 

 

 

 

 

Pontos negativos  

 

 

 

 

 

 

Adaptado de CEMPRE (2000). 
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APÊNDICE II: AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

 

Prezado. Sr.  
Elias Lazzarotto Simioni 
Fiscal Ambiental 
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio 
Prefeitura Municipal de Cotiporã - RS 

 

 

 

Prezado Senhor: 

 

  

Vimos por meio deste, solicitar que a acadêmica Edenara De Marco – 

Matrícula 09103775 - do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) venha realizar seu Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) junto à Prefeitura Municipal de Cotiporã, mais precisamente com o 

Departamento de Meio Ambiente, previsto no período de março à julho do ano de 

2014. O trabalho focará o estudo do Plano Municipal de Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos.  

Salientamos que todos os dados coletados serão encaminhados à 

Secretaria de Meio Ambiente, visando a melhoria contínua do processo de 

gerenciamento dos resíduos sólidos no Município.  

Agradecemos a atenção e estamos à disposição para agendarmos um 

horário para a apresentação do projeto.  

 

 

 

Profª. Drª. Luciara Bilhalva Corrêa 
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Universidade Federal de Pelotas 
luciarabc@gmail.com 

(53) 81142336 
(53) 84352355 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: CRONOGRAMA DE COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES – 2014 

 

DATA LOCALIDADES 

04/02/2014 PEDANCINO, SANTA CRUZ, SANTOS ANJOS, SÃO BRÁS 

11/02/2014 NAVEGANTES, SÃO MARCOS, PARQUE DE RODEIOS 

18/02/2014 POMPEIA, SÃO JOÃO, SÃO VICENTE, ZONA CALZA 

25/02/2014 Nª SRA CARMO, STO ANTÔNIO (MORO), SÃO CAETANO 

04/03/2014 MONTE BÉRICO, AUXILIADORA, SAG COR JESUS, SÃO CASEMIRO, SÃO JUDAS 

11/03/2014 FÁTIMA, SÃO VALENTIM 

18/03/2014 SÃO JOSÉ, ZONA MARIN 

01/04/2014 NAVEGANTES, SÃO MARCOS 

08/04/2014 POMPEIA, SÃO JOÃO, SÃO VICENTE, ZONA CALZA 

15/04/2014 SANTOS ANJOS, SÃO BRÁS 

22/04/2014 AUXILIADORA, SAG COR JESUS, SÃO CASEMIRO 

29/04/2014 FÁTIMA, PEDANCINO, SANTA CRUZ, SÃO VALENTIM 

06/05/2014 MONTE BÉRICO, SÃO JUDAS 

13/05/2014 MONTE BÉRICO (CONTE), Nª SRA CARMO, STO ANTÔNIO (MORO), SÃO CAETANO 

20/05/2014 SÃO JOSÉ, ZONA MARIN 

03/06/2014 SANTA CRUZ, SÃO VICENTE 

10/06/2014 POMPEIA, ZONA CALZA 

17/06/2014 SÃO JOSÉ, SÃO VALENTIM 

24/06/2014 FÁTIMA, NAVEGANTES, SÃO MARCOS 

01/07/2014 SAG COR JESUS, SÃO JOÃO 

08/07/2014 AUXILIADORA, SÃO CASEMIRO 

15/07/2014 PEDANCINO, SANTOS ANJOS, SÃO BRÁS 

22/07/2014 Nª SRA CARMO, STO ANTÔNIO (MORO) 

29/07/2014 MONTE BÉRICO, SÃO JUDAS, ZONA MARIN 

05/08/2014 SÃO CAETANO, ZONA CALZA, SÃO JOSÉ 

12/08/2014 PEDANCINO 

19/08/2014 POMPEIA, FÁTIMA 

26/08/2014 MONTE BÉRICO (CONTE), SÃO VALENTIM, SÃO VICENTE 

02/09/2014 MONTE BÉRICO, SÃO BRÁS, SÃO JUDAS, SÃO MARCOS 

09/09/2014 SANTA CRUZ, SÃO JOÃO, ZONA MARIN 

16/09/2014 AUXILIADORA, NAVEGANTES 

23/09/2014 Nª SRA CARMO, STO ANTÔNIO (MORO) 

30/09/2014 SANTOS ANJOS, SÃO CASEMIRO, SAG COR JESUS 

07/10/2014 SÃO CAETANO, ZONA CALZA, SÃO JOSÉ 

14/10/2014 PEDANCINO, SANTA CRUZ 

21/10/2014 POMPEIA, FÁTIMA, SÃO VICENTE 

28/10/2014 NAVEGANTES, SÃO VALENTIM 

04/11/2014 SÃO JOÃO, ZONA MARIN 

11/11/2014 SANTOS ANJOS, SÃO BRÁS 

18/11/2014 Nª SRA CARMO, STO ANTÔNIO (MORO), SÃO CASEMIRO, SAG COR JESUS 

25/11/2014 MONTE BÉRICO,SÃO JUDAS, SÃO MARCOS 

02/12/2014 FÁTIMA, SÃO JOSÉ 

09/12/2014 AUXILIADORA 

16/12/2014 MONTE BÉRICO (CONTE), SÃO CAETANO, ZONA CALZA 

23/12/2014 SÃO VALENTIM, SÃO VICENTE 

30/12/2014 POMPEIA, PEDANCINO, SANTA CRUZ 

 
OBS: Nas comunidades de Santo Antônio, São Roque, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de 

Caravággio, São Pedro e Lageado Bonito, a coleta é feita pela empresa que coleta o lixo do Município. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cotiporã 

 

 


