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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Este documento constitui-se na edição revisada do relatório de “Prognóstico e Proposição 
de Alternativas para o Sistema de Saneamento”, parte integrante dos serviços de 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município do Rio Grande - PMSB. 

Apresentam-se, a seguir, as considerações a respeito do Contrato que orienta a execução 
do trabalho, do escopo e dos objetivos a serem alcançados, bem como sobre o conteúdo 
deste relatório.  

1.1 Identificação do Contrato de Prestação de Serviços 
O presente documento decorre do Contrato n° 134/12/ SMMA, firmado entre a Prefeitura 
Municipal do Rio Grande e a Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda., objetivando a 
prestação de serviços especializados de consultoria para a “Elaboração do Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) do Município do Rio Grande/RS”. 

Os principais dados e informações que permitem caracterizar o referido contrato de 
prestação de serviços de consultoria são os seguintes: 

− Modalidade/Identificação da Licitação: Concorrência Pública - Edital 006/2012; 

− Data da Licitação: 1° de junho de 2012; 

− Identificação do Contrato: n° 134/12/SMMA; 

− Data da Assinatura do Contrato: 05 de julho de 2012; 

− Ordem de Serviço para Início dos Serviços: 09 de julho de 2012; 

− Prazo de execução dos Serviços: 16 meses; 

− Data prevista de Encerramento do Prazo Contratual: 09 de novembro de 2013; 

− Valor do contrato: R$ 1.408.682,43; 

− Origem dos Recursos Financeiros: SMMA/PMRG; PAC Saneamento Básico. 

Com base nas cláusulas e condições do referido contrato, das determinações do Edital 
006/2012 e seu Termo de Referência, bem como no definido nas Propostas Técnica e de 
Preço da Contratada, é que se desenvolvem os estudos, levantamentos e planejamentos 
que visam à elaboração do PMSB do Rio Grande, cujos resultados estarão expressos no 
conjunto dos relatórios técnicos e demais produtos estabelecidos no escopo contratual. 

1.2 Objetivos e Escopo dos Estudos e Planejamentos 
O Plano Municipal de Saneamento Básico, ora em elaboração, constitui-se em ferramenta 
indispensável de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e 
ambientais do município e, por consequência, da qualidade de vida da população. A 
universalização do acesso ao saneamento básico, em termos quanti-qualitativos, de forma 
equânime, permanente e com controle social é um desafio para o poder público municipal, 
como titular dos serviços de saneamento. Esse é o objetivo precípuo do presente 
instrumento de planejamento. 

Para tanto, será necessário planejar, dentro de um processo participativo: 

− a disponibilização de água com qualidade para toda a população, dentro de um 
contexto de eficiência, com minimização de perdas e desperdícios; 

− a coleta e o tratamento dos esgotos sanitários para todas as residências, com 
soluções adequadas e eficientes, o que significa mais saúde, qualidade de vida e 
desenvolvimento econômico e social para a população e o município, além de 
preservação do meio ambiente; 

− estruturas adequadas de drenagem e proteção contra cheias, propiciando 
condições saudáveis e higiênicas para todas as áreas residenciais do município; 
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− práticas eficientes e adequadas para a coleta e destinação final dos diversos tipos 
de resíduos gerados no município, com remediação de áreas contaminadas, 
protegendo o meio ambiente e a saúde da população; e 

− abordagem setorial das condições de habitação, desenvolvimento urbano, saúde, 
meio ambiente e recursos hídricos complementando o planejamento do 
saneamento ambiental do município. 

Por outro lado, o Decreto nº 7.217/2010, artigo 26, parágrafo 4º, exige a existência do Plano 
Municipal de Saneamento Básico, elaborado pelo titular dos serviços ou por delegação 
deste, segundo os preceitos estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, como condição 
indispensável de acesso, a partir de 2014, aos recursos orçamentários da União ou recursos 
de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública 
federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

A referida Lei, em seus Capítulos II e IV, define a finalidade, o conteúdo e a responsabilidade 
institucional do titular pela elaboração do PMSB. A Lei, que representa o marco regulatório do 
setor de saneamento, estabelece ainda quatro eixos principais, quais sejam: 

− Planejamento; 

− Regulação; 

− Formatação das novas concessões dos serviços; 

− Controle Social. 

Para a formulação do presente relatório, foram levadas em conta as recomendações da 
publicação do Ministério das Cidades, intitulada “Guia para a elaboração de planos 
municipais de saneamento”, o qual foi construído de forma participativa e explicita as bases 
conceituais para elaboração de PMSB.  

Este documento refere especificamente aos Princípios norteadores do PMSB, quais sejam:  

− Integração de diferentes componentes da área de Saneamento e outras que se 
fizerem pertinentes;  

− Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à 
informação e à participação que possibilite a conscientização e a auto-gestão da 
população;  

− Promoção da saúde pública;  

− Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência 
individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente;  

− Orientação pela bacia hidrográfica;  

− Sustentabilidade;  

− Proteção ambiental;  

− Informação tecnológica.  

Assim, o Plano de Saneamento não deverá ser um documento único e exclusivamente 
tecnológico, mas socioambiental, motivo este que não se denomina Plano de Ações, mas 
apenas Plano, onde a diferença encontra-se na estratégia de definição de metas sociais 
além das técnicas convencionais. Não tem por objetivo, apenas a definição de ampliações e 
obras, mas sim a criação de soluções que passam desde a consciência da população, 
mudança de cultura de todos os atores, estabelecimento de compromissos com metas, 
combate a desperdícios, até novos padrões de atendimento aos usuários. 

Tecnicamente, o Plano estabelece as condições para a prestação dos serviços de 
saneamento básico, definindo objetivos e metas para a universalização e programas, 
projetos e ações necessários para alcançá-la, contemplando os quatro componentes do 
Saneamento Básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
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e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e, sua 
abrangência é as áreas rurais e urbanas do município. 

Desta forma busca-se atender aos objetivos gerais do contrato, de dotar o município do Rio 
Grande de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, 
duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso aos serviços de 
saneamento básico, através de metas definidas em um processo participativo. Atende-se 
ainda aos objetivos específicos indicados no Termo de Referência. 

Assim, o atendimento do Termo de Referência e à legislação pertinente, constituem os 
objetivos principais do presente trabalho. Para tanto, o escopo do trabalho está dividido nas 
seguintes etapas principais: 

ETAPA 1 - PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS E DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL: 
contempla o engajamento da sociedade no espírito do PMSB, buscando o apoio da 
população para a divulgação das ideias e comprometimentos exigidos; 

ETAPA 2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO: abordagem sobre as 
características principais do município do Rio Grande, tais como aspectos 
fisiográficos, recursos hídricos e uso da água, demografia, socioeconomia, aspectos 
políticos administrativos e culturais, serviços públicos, planejamentos municipais, 
zoneamento urbano, uso do solo, infraestrutura urbana existente e avaliação da 
legislação ambiental; 

ETAPA 3 - ELABORAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS SETORIAIS DE SANEAMENTO: 
abordagem sobre os serviços de saneamento prestados para a população do Rio 
Grande, enfocando a realidade local e atual, aspectos operacionais, aspectos legais, 
fragilidades ambientais e necessidades; 

ETAPA 4 - ELABORAÇÃO DO PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE ALTERNATIVAS 
PARA O PMSB: abordagem sobre objetivos e metas pretendidos para o PMSB, 
envolvendo a projeção do crescimento populacional, envolvendo cenarização, 
proposição de intervenções, chegando à formulação de arranjos institucionais, 
jurídicos e socioeconômicos; 

ETAPA 5 - FORMULAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM 
SANEAMENTO: as ações previstas para integrarem o PMSB deverão ser descritas e 
avaliadas técnica, econômica, social e ambientalmente; 

ETAPA 6 - DEFINIÇÃO DOS MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE 
MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PMSB: indicação das formas de acompanhar 
a evolução das propostas formuladas no PMSB, através de índices de avaliação, 
envolvendo inclusive a participação da sociedade; 

ETAPA 7 - ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO: Emissão de relatórios contendo todas as atividades 
desenvolvidas em suas diversas versões, desde a inicial, destinada à análise, até a 
final, direcionada para o cumprimento das metas estabelecidas pela municipalidade.  

Dessa forma, estão claramente definidos a abrangência territorial, os objetivos e o escopo 
do presente estudo e planejamento que visa elaborar o Plano Municipal de Saneamento 
Básico - PMSB do Município do Rio Grande. 

1.3 Conteúdo do Presente Relatório  
O presente "Relatório de Prognóstico e Proposição de Alternativas" insere-se no escopo dos 
serviços de elaboração do “Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município do 
Rio Grande”, conforme relação de produtos a serem fornecidos. O objetivo do planejamento 
em saneamento, basicamente, visa à otimização na implantação dos serviços, na qualidade 
e quantidade disponível, bem como dos recursos aportados. O objetivo específico desta 
fase é identificar as demandas em cada um dos serviços dos quatro eixos do saneamento 
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básico e, a partir destas demandas, definir objetivos e metas de curto, médio e longo prazos 
para o PMSB, compatíveis e articulados com os objetivos de universalização do Plano 
Nacional de Saneamento Básico. 

Esta fase envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e metas 
definidas para o PMSB, incluindo a criação ou adequação da estrutura municipal para o 
planejamento, a prestação de serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social, ou 
ainda, a assistência técnica e, quando for o caso, a promoção da gestão associada, via 
convênio de cooperação ou consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais 
destas funções. 

Essa fase consiste na análise e seleção das alternativas de intervenção visando à melhoria 
das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais. Tais alternativas 
terão por base as carências atuais de serviços públicos de saneamento básico: 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Essas carências devem ser projetadas a partir da análise de cenários alternativos de 
evolução das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de 
projeto (20 anos). 

Assim, o presente relatório foi elaborado conforme o que prescreve o Termo de Referência e 
a correspondente Proposta Técnica vencedora da licitação. Este relatório consolida o 
Produto 3: Prognóstico e Proposição de Alternativas para o Sistema de Saneamento. 

O Produto 3 está estruturado em três Tomos, que apresentam o prognóstico e a proposição 
setoriais, a saber: 

− Tomo I: Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; 

− Tomo II: Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos; e 

− Tomo III: Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. 

Nestes tomos buscou-se estudar as demandas com a identificação das tendências de 
evolução da população residente e flutuante, dos parâmetros de consumos individuais de 
água, atuais e futuros, da geração de esgotos atual e prevista, da geração de resíduos 
sólidos atual e prevista, da situação atual e futura de produção do espaço urbano e de 
expansão urbana em áreas de risco de inundações e/ou geológicos, etc., assim como a 
definição de cenários que darão base às alternativas para a universalização da prestação 
dos serviços. 

O presente documento refere-se ao Tomo II: Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 
Sólidos, o qual foi elaborado a partir dos dados obtidos na Etapa de Diagnóstico, com o 
objetivo de identificar as demandas atuais e futuras e buscar alternativas apropriadas no 
sentido de universalizar e melhorar estes serviços ao longo do período do Plano. 
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2 DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 
Em continuação abordam-se aspectos gerais sobre a gestão de resíduos sólidos e, então se 
discorre sobre as diretrizes e estratégias para este setor, no âmbito do Plano Municipal de 
Saneamento e no Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. 

2.1 Considerações Gerais 
A gestão de resíduos é um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, 
financeiras e de planejamento, que uma administração municipal desenvolve, baseada em 
critérios ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor os resíduos sólidos de sua 
cidade. A gestão dos resíduos sólidos é realizada visando garantir a limpeza urbana e dar 
destinação adequada aos resíduos gerados na cidade, tanto naquilo que é competência 
direta do poder público municipal, como no que é de responsabilidade da iniciativa privada, 
para que não representem qualquer tipo de risco sanitário e ambiental à população.  

O prognóstico para o setor tem por objetivo estabelecer estimativas para a situação de 
resíduos para diferentes horizontes de tempo, procurando-se criar um cenário prospectivo, 
caso nenhuma medida venha a ser implementada na gestão dos resíduos sólidos. 

Neste relatório, procurou-se fazer uma análise dos dados coletados na etapa de 
Diagnóstico, o que permitiu identificar a situação atual e as tendências das variáveis 
levantadas e buscar soluções para que o município se adapte ao estabelecido na Política 
Nacional de Saneamento Básico, bem como à Política Nacional dos Resíduos, por meio de 
soluções integradas e viáveis, as quais deverão ser aplicadas a curto, médio e longo prazo.  

Para atender as demandas advindas pelas necessidades presentes e pela projeção do 
crescimento do sistema, é necessário visualizar as projeções do crescimento do município 
em termos populacionais, bem como as localidades carentes, que ao longo do tempo 
deverão ser incluídas ao sistema e atendidas, conforme as metas estabelecidas neste 
Plano. Para isto, a elaboração deste prognóstico tem como premissas básicas a busca de 
alternativas para a universalização, e atendimento das diretrizes, dos objetivos e das metas 
propostas. 

Portanto, neste relatório propõem-se algumas premissas básicas para que o município do 
Rio Grande atenda às legislações e às metas elencadas para o período de execução deste 
Plano. São elas: 

− executar os serviços de limpeza urbana de forma sistematizada, visando a melhoria 
da sua eficiência, como garantia da prevenção e do controle da poluição, da 
proteção e recuperação da qualidade ambiental e promoção da saúde pública; 

− oportunizar um serviço de qualidade a toda população, visando à universalização do 
acesso destes, a todos os munícipes; 

− utilizar tecnologias apropriadas, com adoção de metodologias, técnicas e processos 
que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

− desenvolver programas de educação ambiental e mobilização social, visando gerar 
uma consciência mais responsável sobre os problemas produzidos pela sobrecarga 
de resíduos não assimiláveis pela natureza, evitando os desperdícios e contribuindo 
assim, para a conservação dos recursos naturais; e 

− desenvolver sistemas de controle e monitoramento visando garantir a perfeita 
execução dos serviços preconizados. 

O componente “Resíduos Sólidos”, integrante deste Plano, é composto pelas ações relativas 
à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e une-se às políticas públicas de 
saneamento desenvolvidas pelo município, completando o conjunto de quatro modalidades 
do saneamento, previstos e exigidos pela Lei Federal 11.445/2007 – Política Nacional de 
Saneamento e a PNRS – 12.305/10. Aliado a este complexo de estruturações buscou-se 
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permear ações vinculadas a “Educação Ambiental Continuada” com a finalidade de 
incrementar e reforçar as ações propostas neste setor. 

Como referência para o presente relatório, é importante citar que a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, regida pela Lei n° 12.305, de 2 d e agosto de 2010, em seu art. 13, 
transcrito abaixo estabelece definições que são essenciais para o entendimento do tema 
Resíduos Sólidos Urbanos, como aqui serão tratados: 

“Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:  

I - quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas;  

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 englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 
excetuados os referidos na alínea “c”;  

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 SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos 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 risco à 
saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 
técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.  

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do 
inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua 
natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 
público municipal.  
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O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS será 
desenvolvido em conjunto com o Plano de Saneamento Básico, integrando-se com os 
planos de água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, previsto na Lei nº 11.445, 
de 2007, respeitado o conteúdo mínimo definido em ambos os documentos legais (Leis 
11.445/2007 e 12.305/2010), e, ao final do processo será elaborado um documento em 
separado que consolidará o PGIRS.  

O conteúdo mínimo do PGIRS é definido no Art. 19, da Lei 12.350/2010, o qual está 
refletido nas exigências dos Termos de Referência – TR que orientam a elaboração 
deste Plano. Este TR, especificamente visando à formulação de estratégias para a 
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, solicita no 
item 5.2.2 do TR:  

a) identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de 
rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal e 
o zoneamento ambiental, se houver;  

b) identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de 
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 
ambientais;  

c) identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento 
específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, 
observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas 
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;  

d) sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a 
Lei nº 11.445, de 2007;  

e) metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a 
reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 
adequada;  

f) respectivas medidas saneadoras para os passivos ambientais relacionados aos resíduos 
sólidos, incluindo áreas contaminadas, identificadas na etapa anterior.  

Destes itens, nos capítulos subsequentes são desenvolvidos os tópicos que atendem 
aos itens “c”, “d” e “e”, enquanto os itens “a”, ”b” e “f” são tratados em continuidade.  

• Áreas Favoráveis para Disposição Final Ambientalmente Adequada de Rejeitos 

A Lei 12.305/2010, em seu Capítulo II, inciso VIII define “disposição final ambientalmente 
adequada” como: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e 
a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Os critérios a serem atendidos quando da escolha de um local de implantação do aterro 
sanitário são definidos pelo órgão ambiental (FEPAM), bem como descritos em normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 8419/ 1992, NBR 13.896/1997, 
entre outras), e atendê-los de forma equilibrada é fundamental para uma escolha coerente 
da área de implantação. Segundo os critérios da FEPAM, a seleção de locais para aterros 
deve avaliar questões como: legislação de usos do solo; distâncias de cursos d’água, 
manchas urbanas e rodovias, nível de águas subterrâneas, declividade da área, tempo de 
utilização do aterro (vida útil) e usos futuros do mesmo, entre outras. 

Atualmente, no município de Rio Grande, a disposição final dos resíduos coletados pelo 
sistema público de limpeza é o Aterro Sanitário, que está situado em uma área de 49,6 
hectares, no km 32 da rodovia BR392/RS471, ao lado esquerdo do eixo no sentido Rio 
Grande – Pelotas. 
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O projeto executivo deste empreendimento previa em torno de 27 anos de operação, no 
entanto, em função do aumento da geração de resíduos, estima-se que tenha capacidade 
operacional para os próximos 20 anos. O volume total a ser ocupado é de 1.055.021 m³, com a 
utilização da área disponível para ampliação, que é de aproximadamente 36.225m².  

Desta forma, verifica-se que a vida útil do aterro compreende o horizonte do Plano, assim, a 
disposição final dos RSU se constitui em uma preocupação para o longo prazo do PMSB, haja 
vista que os prazos necessários para estudos, projetos e implantação de aterros sanitários 
podem ser superiores a 5 anos.  

Nesse contexto, é válida a análise do território do Rio Grande para identificação de áreas 
favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.  

Para tanto, partiu-se dos estudos ambientais (PMRG, 1997)1 realizados para o licenciamento do 
Aterro, que apresentaram a avaliação das alternativas locacionais deste empreendimento, com 
base nos “Critérios Técnicos Para Seleção de Áreas para Disposição de resíduos Sólidos em 
Aterros”, complementados com critérios julgados relevantes pela responsável por elaborar o EIA 
em função das peculiaridades do município. Dentre os critérios adotados, destacam-se a 
profundidade do lençol freático e as condições geotécnicas, como principais limitantes para a 
seleção de áreas.  

A avaliação realizada no EIA utilizou uma matriz de seleção, em função das diversas variáveis 
interferentes. Esta matriz de seleção representou uma ferramenta que permitiu a ponderação e 
ordenação dos critérios de maneira organizada, com preenchimento de maneira simplificada e 
cujo resultado foi compreensível e cujos resultados permanecem válidos atualmente. 

O critério básico foi limitar as áreas de estudo àquelas com altitude superior a 11m,  associados 
aos demais critérios recomendados pela FEPAM e Consultora. Foram definidas 4 áreas 
alternativas, cuja localização pode ser vista na Figura 2.1. Note-se que este estudo não 
identificou áreas que atendessem todos os critérios avaliados, sendo que as áreas 1 e 4 foram 
consideradas passíveis de receber o empreendimento, que foi implantado na área 4.  

A Figura 2.1 permite visualizar as áreas com altitude superior a 11 m, em vermelho, e as classes 
de Aptidão à Destinação de Resíduos dos Solos do Estado do Rio Grande do Sul, segundo o 
mapeamento realizado pela FEPAM2. Ao analisar-se este mapa, observa-se que o município do 
Rio Grande fica todo dentro de uma zona com solo classificado como de aptidão restrita (área 
do aterro existente) ou inadequada). O que evidencia a suscetibilidade da área a impactos 
ambientais pela implantação deste tipo de empreendimento. 

Desta foram, pela análise dos resultados do estudo de alternativas locacionais apresentado no 
EIA, e ainda, com base no conteúdo do Relatório de Caracterização Municipal (Subproduto 2.1) 
deste Plano, verifica-se que no território de Rio Grande inexistem áreas que atendam a maioria 
dos critérios usualmente utilizados para seleção de áreas adequadas para implantação deste 
tipo de empreendimento. 

Considerando que Lei Federal 12.305/2010 cria também uma hierarquia que deve ser 
observada para a gestão dos resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 
instituindo uma ordem de precedência que deixou de ser voluntária e passou a ser 
obrigatória. 

Assim, no contexto do município do Rio Grande, é recomendável que a gestão dos resíduos 
seja especialmente voltada a não geração, redução, reutilização e reciclagem, buscando 
principalmente aumentar a vida útil do aterro existente. 

Situação já prevista na Seção I Dos Princípios, do capítulo II da Lei 5876/2004, que institui a 
Política Municipal de Resíduos Sólidos no município do Rio Grande, a qual deverá ser 
atualizada e revista e conformidade com as definições do PGIRS, ora em elaboração. 
                                                
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - PMRG, Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
de Meio Ambiente do Sistema de Disposição Final para Resíduos Sólidos Urbanos, Rio Grande, 1997. 
2 Para maiores detalhes, ver o Produto 2.1: Caracterização Municipal. 
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• Soluções Consorciadas ou Compartilhadas com outros Municípios 

O Art. 18, da Lei 12.350/2010 no inciso I, § 1º estabelece prioridade no acesso aos recursos 
da União àqueles municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a 
gestão de resíduos sólidos, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 
microrregionais. 

No âmbito do município do Rio Grande, esta alternativa fica prejudicada em face à Lei 
Municipal N° 5.876, de 14 de janeiro de 2004, que i nstitui a Política Municipal de Resíduos 
Sólidos no município do Rio Grande. Esta Lei estabelece diretrizes e normas de ordem 
pública e interesse social para o gerenciamento dos diferentes tipos de resíduos sólidos, e, 
em seu artigo 11, inciso V, proíbe o recebimento de resíduos sólidos de municípios vizinhos, 
seja para fins de tratamento ou de disposição final. Tal vedação justifica-se pelo risco 
potencial de desastre ambiental permanente, pois um aterro, mesmo após sua vida útil 
terminar, continua sendo uma área de risco. Risco este potencializado, no caso de Rio 
Grande, face às características do solo e presença lençol freático elevado. 

Desta forma, este instrumento legal torna-se um impeditivo à possibilidade de implantação 
de soluções consorciadas com outros municípios, na hipótese que estes desejem enviar 
seus resíduos para Rio Grande. Esta legislação vai de encontro às diretrizes da Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos (em seus Art. 11 e 45), a qual incentiva as iniciativas de 
soluções consorciadas entre dois ou mais municípios, além de, como já referido, priorizar os 
municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 
resíduos sólidos no acesso aos recursos da União. 

No entanto, esta mesma lei, em seu Art. 6º, onde estão expressos os objetivos da Política, 
no inciso IV, do parágrafo único, diz que para alcançar esses objetivos, cabe, ao Poder 
Público, no limite dos recursos que sejam alocados às ações respectivas, pelas leis 
orçamentárias, fomentar: i) a adoção de soluções locais ou regionais, no encaminhamento 
dos problemas relativos a acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos. 

Pelo exposto, entende-se que, no caso de Rio Grande, uma solução consorciada, que 
permita no futuro levar os resíduos urbanos para outro município, com melhores condições 
para implantação de aterro seria adequada. Como a questão de destinação dos resíduos 
não está identificada como um problema para o horizonte do plano, sugere-se que na  
revisão do PMSB esta questão seja re-avaliada. 

• Medidas Saneadoras para os Passivos Ambientais Relacionados aos Resíduos 
Sólidos 

Na etapa de diagnóstico, foram apontados como passivos ambientais relativos aos resíduos 
sólidos: o Lixão do Carreiros e a presença de focos de depósitos irregulares de resíduos 
sólidos, em especial de resíduos sólidos da Construção Civil. 

O Lixão dos Carreiros refere-se à área utilizada pelo município para a disposição final de 
resíduos sólidos urbanos a céu aberto por mais de quarenta anos, o qual foi desativado a 
partir do início da operação do Aterro Sanitário. Segundo dados da Prefeitura Municipal de 
Rio Grande estima-se que o referido depósito possua em torno de 17m (dezessete metros) 
de altura e aproximadamente 4 ha (quatro hectares) de área total (SPENGLER et al., 2005). 
O lixão dos carreiros está localizado no bairro Santa Rita de Cássia e Vila Maria dos Anjos, 
área urbana consolidada (Plano Diretor Participativo - Secretaria Municipal de Coordenação 
e Planejamento) a margem do Estuário da Lagoa dos Patos. 

O referido lixão, atualmente desativado, não recebe os resíduos sólidos recolhidos no 
Município pela empresa concessionária do serviço, porém permanece contribuindo com o 
passivo ambiental que origina. No ano de 2010 foi protocolado junto à FEPAM a solicitação 
de Licenciamento Ambiental da área a ser remediada (Processo N° 009875-0567/10-5).  



 

 E
G

01
57

-R
-P

M
S

B
-R

S
U

-0
2-

01
.d

oc
 

13 

No sentido de implementar a recuperação e o monitoramento ambiental desta área, de 
forma a de remediar o passivo, o Executivo Municipal encaminhou e obteve êxito com a 
Carta Consulta aprovada no Ministério das Cidades para Projeto de Recuperação de Área 
Degradada - Lixão do Carreiros. O Termo de Referência e Plano de Trabalho para estudo 
de concepção foi encaminhado à Caixa Econômica Federal no final do ano de 2011, e 
obteve a liberação do Projeto Aprovado pelo Ministério das Cidades, e respectiva liberação 
de recursos para estudo de concepção e projeto básico. Foi realizada licitação, e foi 
contratada a empresa WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda., para a realização 
do Estudo de Concepção para Remediação do Lixão do Carreiros.  

Segundo informação da Secretaria de Município do Meio Ambiente, este contrato está 
sendo objeto de aditamento de prazo e valor, e deverão estar concluídos ao final de 16 
semanas após a aprovação do aditamento e início dos serviços de campo para delimitação 
da massa de resíduos. Os estudos contemplados são: 

− Produto 1 - Estudo de Concepção 

⋅ Subproduto 1.1 Plano de Trabalho (Finalizado e Aprovado) 

⋅ Subproduto 1.2 Estudo da área de influência e entorno  

⋅ Subproduto 1.3 Caracterização dos resíduos  

⋅ Subproduto 1.4 Avaliação dos impactos  

⋅ Subproduto 1.5 RAP - Relatório Ambiental Preliminar  

− Produto 2 - Serviços de Campo 

⋅ Subproduto 2.1 Levantamento Geofísico e Hidrogeológico  

⋅ Aditivo - Sondagens para delimitação da massa de resíduos  

⋅ Subproduto 2.2 Levantamento Planialtimétrico  

⋅ Aditivo - Seções do lixão e topografia do entorno  

− Produto 3 - Projeto Básico 

O cronograma de implementação da proposta de remediação resultante dos estudos, bem 
como das ações de monitoramento previstas, deverá ser estabelecido pela SMMA e 
incorporado ao PGIRS. 

Ainda como passivo, tem-se a situação da área no entorno do transbordo e ao Lixão dos 
Carreiros, onde ocorre uma área de disposição irregular, que recebe diferentes tipos de 
resíduos, tais como: resíduos da construção civil, resíduos de poda e também grandes 
volumes de materiais diversos não segregados. Essa área pode ser considerada um passivo 
ambiental dado que não há controle de entrada de resíduos e nem critérios técnicos para a 
adequada disposição dos mesmos no local. As medidas saneadoras para eliminar estas 
áreas de disposição irregular estão abordadas no capítulo 4, onde estão apresentadas os 
objetivos, metas e ações propostas para a gestão dos resíduos sólidos. 

2.2 Diretrizes e Estratégias 
A elaboração das Diretrizes e Estratégias aqui apresentadas foi pautada principalmente nos 
seguintes elementos:  

− análise das informações obtidas no diagnóstico; taxa de crescimento da população; 
características ambientais do município; caracterização física, estimativa da geração, 
composição dos resíduos sólidos coletados, entre outros;  

− exigências previstas na versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  

− exigências previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

As diretrizes e estratégias apresentadas foram elaboradas também com base nos princípios 
da gestão de resíduos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos: não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e disposição final dos rejeitos.  
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As Diretrizes discorrem sobre as ações que devem ser tomadas para o aprimoramento e 
controle do gerenciamento dos resíduos, enquanto as Estratégias delineiam os métodos e 
meios pelos quais as respectivas ações podem ser tomadas.  

Quanto aos Resíduos Sólidos Urbanos, conforme previsto na Lei Federal n° 12.305/10 e seu 
respectivo Decreto regulamentador (Decreto n° 7.404 /10), as diretrizes e estratégias 
relacionadas implicam em ações visando à: 

− a ampliação do programa de coleta seletiva;  

− a triagem dos materiais recicláveis; e  

− a adequada destinação da parcela seca dos RSU.  

São responsabilidades do órgão público municipal competente a redução da geração de 
resíduos, o aumento da reutilização e reciclagem, o oferecimento do depósito e tratamento 
ambientalmente saudável dos resíduos, e a constante melhoria e ampliação do alcance de 
seus serviços. 

Deve-se também estabelecer como diretriz, o incremento campanhas de educação 
ambiental, prática já presente no município, em projetos demonstrados no diagnóstico, 
incentivando a separação na fonte. Recomenda-se, como estratégia de implantação, que 
tais campanhas sejam direcionadas para os moradores por meio das associações de bairro 
e aos empresários, por meio das associações comerciais. Estas ações permitem que ocorra 
uma redução da quantidade de resíduos passíveis de aproveitamento enviados para 
disposição no aterro sanitário.  

Os resíduos úmidos ou orgânicos, juntamente com os resíduos da poda e capina triturados, 
podem ser utilizados para a geração de energia, com o aproveitamento dos gases 
resultantes da biodigestão. A parcela orgânica restante pode ainda, através da 
compostagem, ser reutilizada como composto orgânico. 

De acordo com o inciso IV, do art. 19 da Lei Federal n° 12.305/10, faz-se necessário 
ainda que sejam identificados no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ― 
PGIRS, ora em elaboração, os resíduos sólidos e os geradores sujeitos ao plano de 
gerenciamento específico, nos termos do art. 20 ou ao sistema de logística reversa, na 
forma do art. 33.  

Ainda, conforme o inciso VII, o PGIRS deverá conter as regras para o transporte e outras 
etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o Art. 20, observadas as normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da 
legislação federal e estadual. 
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33  PPRROOJJEEÇÇÃÃOO  DDEE  GGEERRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREESSÍÍDDUUOOSS  SSÓÓLLIIDDOOSS  
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3 PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
Os cenários produzidos em um processo de planejamento visam à descrição de um futuro, a 
partir de hipóteses ou possíveis perspectivas de eventos, com características de narrativas, 
capazes de uma translação da situação de origem até a situação futura. O Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos – PNRS estabeleceu três cenários de planejamento visando à 
descrição de um futuro possível, imaginável e desejável.  

Os três cenários consideraram os seguintes condicionantes: (i) política macroeconômica, (ii) 
papel do Estado (Modelo de Desenvolvimento)/Marco Regulatório/Relação Interfederativa, 
(iii) Gestão, gerenciamento, estabilidade e continuidade de políticas públicas/participação e 
controle social; (iv) investimentos no setor; (v) matriz tecnológica e disponibilidade de 
recursos hídricos (PNRS, 2011).  

Nesta fase do Plano, pretende-se estabelecer cenários futuros para o município do Rio 
Grande, com uma projeção de 20 anos, através do desenvolvimento e proposição de 
estratégias de gestão dos resíduos gerados, alcançando objetivos, diretrizes e metas neste 
horizonte. Sabe-se, contudo, que uma tarefa dessa natureza impõe grandes dificuldades, 
principalmente tendo em vista os rápidos e constantes avanços tecnológicos e as intensas 
alterações socioeconômicas a que está sujeito o mundo atual.  

No caso do município do Rio Grande, um dos desafios a serem enfrentados é a variação 
populacional, tanto em sua quantidade quanto em diversidade, já que a população é 
constituída de pessoas provenientes de diversas partes do Brasil, com hábitos e costumes 
distintos, situação característica de uma cidade portuária. Além disso, a indústria naval tem 
se caracterizado pela geração de uma população flutuante, em função do uso de equipes 
com diferentes qualificações, por períodos de tempo determinado. Esta situação exige ainda 
mais do ente público, quanto às formas de gestão, que devem ser bem determinadas e 
consistentes para a execução de um Plano com o horizonte de 20 anos.  

Os dados apresentados a seguir foram alcançados a partir da análise das informações 
obtidas no diagnóstico, levando-se em consideração principalmente a taxa de crescimento 
da população e demais informações importantes as quais devem ser consideradas, tais 
como: as características ambientais do município, a caracterização física e composição dos 
resíduos sólidos coletados, as condições econômicas e culturais da população. As 
conclusões e projeções obtidas foram realizadas à luz do das exigências previstas na 
Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Abaixo, no Quadro 3.1, é demonstrada a estimativa populacional para o período do Plano. A 
metodologia utilizada para a projeção populacional encontra-se descrita no Tomo I: 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, deste relatório. 

QQuuaaddrroo  33..11::  EEssttiimmaattiivvaa  PPooppuullaacciioonnaall  ppaarraa  oo  ppeerrííooddoo  ddoo  PPllaannoo  

Ano 

População 

Total Urbana Rural Flutuante 
Total Mais 
Flutuante 

1º Distrito  

2013 182703 181313 1390 22765 205468 

2015 184349 182830 1518 22970 207319 

2020 188017 186172 1845 23427 21144 

2025 191117 189242 1875 23814 214931 

2030 193730 191829 1901 24139 217869 

2033 195094 193180 1914 24809 219403 
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Ano 

População 

Total Urbana Rural Flutuante Total Mais 
Flutuante 

2º Distrito 

2013 1247 315 932 126 1373 

2015 1239 313 926 125 1364 

2020 1222 308 914 124 1346 

2025 1208 304 904 122 1330 

2030 1196 301 895 121 1317 

2033 1190 299 890 120 1310 

3º Distrito 

2013 4949 2647 2302 573 5522 

2015 5055 2785 2271 586 5641 

2020 5293 3128 2165 613 5907 

2025 5494 3247 2248 637 6131 

2030 5664 3347 2317 656 6320 

2033 5752 3399 2353 667 6419 

4º Distrito 

2013 2004 266 1738 634 2638 

2015 2062 268 1794 653 2715 

2020 2191 269 1921 694 2884 

2025 2299 283 2017 728 3027 

2030 2391 294 2097 757 3148 

2033 2439 300 2139 772 3211 

5º Distrito 

2013 9769 8025 1744 854 10623 

2015 10038 8307 1731 877 10915 

2020 10638 8966 1671 930 11567 

2025 11144 9393 1751 974 12118 

2030 11571 9753 1818 1011 12583 

2033 11794 9941 1853 1031 12825 

3.1.1 Geração de Resíduos Domiciliares 
Em termos populacionais, o município do Rio Grande , em 1997, contava com uma 
população de 172.442 habitantes, segundo dados do Censo do IBGE, e, em 2010, atingiu os 
valores de 197.228 habitantes – apontando, claramente, para o acréscimo das taxas de 
crescimento demográfico. Os estudos do diagnóstico apontaram para uma taxa atual de 
geração de resíduos sólidos domiciliares de, aproximadamente, 0,693 kg/hab./dia, sendo 
que, em 2008, esta taxa era 15% menor. Ao analisar estes indicadores, é possível concluir 
que os fatores responsáveis pelo aumento de geração dos resíduos são: 

− o aumento da população; 
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− o aumento da geração de resíduo per capita, pela elevação do consumo. 

A partir da quantidade de resíduos sólidos urbanos enviados para o aterro sanitário nos 
anos de 2010 a 2012, de acordo com as informações da RGA, foi possível estimar os 
volumes a serem aterrados ao longo do horizonte do Plano. Os dados disponíveis foram 
plotados em um gráfico e, a partir deles, foi ajustada uma linha de tendência e definida uma 
equação, conforme exibe a Figura 3.1. A partir dessa equação foram obtidos os valores de 
massa aterrada para os anos seguintes, de acordo com o Quadro 3.2.  

Cabe ressaltar que, como os dados apresentavam-se completos para os anos de 2010, 
2011 e 2012, realizou-se a projeção levando em consideração somente estes três anos. 

y = 3.819x - 7.626.771
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FFiigguurraa  33..11::  TTeennddêênncciiaa  ddee  ccrreesscciimmeennttoo  ddooss  rreessíídduuooss  eennvviiaaddooss  aaoo  aatteerrrroo  ssaanniittáárriioo  

 
QQuuaaddrroo  33..22::  PPrroojjeeççããoo  ddaa  qquuaannttiiddaaddee  rreessíídduuooss  eennvviiaaddooss  aaoo  aatteerrrroo  ssaanniittáárriioo  

Ano Massa Aterrada (t) Ano Massa Aterrada (t) 

2010* 49489 2023 99066 

2011* 53098 2024 102885 

2012* 57127 2025 106704 

2013 60876 2026 110523 

2014 64695 2027 114342 

2015 68514 2028 118161 

2016 72333 2029 121980 

2017 76152 2030 125799 

2018 79971 2031 129618 

2019 83790 2032 133437 

2020 87609 2033 137256 

2021 91428   

2022 95247   

* Os valores dos anos de 2010 a 2012 são os fornecidos pela empresa Rio Grande Ambiental. 
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Analisando sob o ponto de vista da quantidade de resíduos recebidos no aterro sanitário, a 
projeção para o horizonte estipulado para este Plano aponta na direção de um aumento 
significativo da massa aterrada até o ano de 2033. De acordo com os dados apresentados, 
comparando-se a quantidade de resíduos aterrados em 2012 com a quantidade projetada 
para 2033, observa-se um aumento de cerca de 140%, caso se mantenha a atual taxa linear 
de aumento da massa destinada ao aterro sanitário. 

Salienta-se que a avaliação poderia ser mais detalhada e representar uma maior 
aproximação da realidade projetada se houvesse disponibilidade de dados históricos, isto é, 
do levantamento da geração de resíduos anterior ao ano de 2010. A disponibilidade destes 
dados foi insuficiente para estabelecer a tendência que melhor se adapta ao aumento da 
massa aterrada ao longo dos anos. Sugere-se a adoção de controle mais adequado da 
entrada de resíduos no aterro para facilitar uma prospecção futura e/ou um 
acompanhamento da estimativa apresentada aqui neste relatório. 

Outro índice relevante a ser analisado é referente ao incremento de população devido à 
migração de um considerável número de pessoas para o município do Rio Grande. De 
acordo com o último Censo realizado pelo IBGE, em 2010, o número de migrantes foi de 
13.178, dentre os quais, 552 pessoas são de origem estrangeira. Estes números podem 
parecer de mínima representatividade se comparados com o total de habitantes do 
município que é de 197.228, de acordo com o referido Censo. Entretanto, sob a ótica da 
geração de resíduos sólidos, este número pode se tornar significativo, dado que a geração 
per capita de resíduos é de 0,693 kg/hab./dia e a população flutuante representa um 
incremento descontínuo de geração diária no sistema de gerenciamento, ainda mais quando 
esta geração é proveniente de pessoas com hábitos e culturas diferenciadas.  

A população flutuante, com forte presença no Cassino, foi um dos itens apontados pela 
população nas audiências públicas realizadas em todos os bairros. Não poderia ser diferente, 
pois do total de habitantes, 190.000 moram no município desde seu nascimento. Lembrando 
que a gestão de resíduos em uma cidade é intrínseca à sua cultura e senso de apropriação do 
seu espaço para o desenvolvimento exitoso de programas e projetos. De acordo com as 
projeções realizadas aqui neste relatório, a população flutuante abrange um percentual de 12% 
de acréscimo à população da cidade o que representa um aumento de aproximadamente 20 mil 
pessoas que anualmente permanecem por um determinado tempo na cidade, incrementando a 
geração de resíduos sólidos para um valor de aproximadamente 13 t/dia. 

O tipo de domicílio também é outro fator de relevância para o manejo e, consequentemente, 
para a gestão dos resíduos. Abaixo, o Quadro 3.3 apresenta algumas informações a serem 
consideradas.  

QQuuaaddrroo  33..33::  DDiissttrriibbuuiiççããoo  ddooss  DDoommiiccíílliiooss  

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES: 66.606 

Domicílios particulares permanentes tipo Casa, condomínio ou vila 58.446 

Domicílios particulares permanentes tipo Apartamento 7.917 

Fonte: IBGE (2010)  

Observa-se que para este perfil de disposição residencial, onde tem-se o predomínio de 
casas, a coleta domiciliar necessita mais tempo para executar o serviço de limpeza na 
cidade. Além disso, a cidade possui uma frequência diária de coleta domiciliar na área 
urbana, o que cobre/representa 96% da população urbana.  

Analisando-se os fatores expostos, conclui-se que o sistema de coleta deve, cada vez mais, 
possuir um incremento em sua logística operacional, tanto em número de funcionários 
quanto em equipamentos necessários para realizar todo o trajeto da coleta. Este aspecto 
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também foi apontado nas audiências onde alguns munícipes acabavam por solicitar coleta 
inclusive aos domingos.  

Vale ressaltar que o aumento da frequência da coleta pode, em alguns casos, fazer com que 
a população não se preocupe em reduzir a quantidade de resíduo gerada, tendo em vista 
que a coleta é frequente e não se faz necessário armazenar os volumes produzidos por 
muito tempo. Sendo assim, essa possível mudança de hábito vai de encontro aos objetivos 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, expressos na Lei 12.305/2010, dentre os quais 
estão a não geração e a redução de resíduos sólidos. Nesse contexto se faz necessário 
avaliar com um pouco mais de cuidado a questão referente ao aumento da frequência nos 
locais onde a mesma já é bastante frequente.  

Situações como estas apontam para uma situação de crescente geração “banalizada” dos 
resíduos domiciliares. O incremento da população atraída pela consolidação do pólo naval 
deve vir necessariamente acompanhado de uma forte estrutura técnica, de gestão e de 
educação no sentido amplo a que se refere. 

Embora a coleta domiciliar tenha a frequência diária em vários bairros, uma das maiores 
reclamações provenientes da população é com relação ao descarte de resíduos nas ruas. Isto 
leva para outro grande problema apontado pela população: a falta de lixeiras nas vias públicas 
(Quadro 4.1). A situação é agravada às segundas-feiras, tendo em vista que no domingo não 
ocorre coleta, o que ocasiona, portanto, uma disposição ainda maior de resíduos. 

Ainda sobre este tipo de ocorrência, observa-se uma dinâmica diferenciada nas épocas de 
festas de final de ano, a qual se estende para a estação do verão, onde o problema é tão 
preocupante que no Balneário Cassino, na rua principal, a coleta torna-se necessária três vezes 
ao dia. Ao longo das demais estações a coleta volta à sua frequência normal, porém, como o 
Balneário é muito próximo à cidade do Rio Grande, muitas pessoas possuem o hábito de 
frequentarem suas casas de veraneio também nos finais de semana ao longo do ano.  

Aliado a isso, o Cassino vem sendo utilizado para suprir a demanda habitacional decorrente 
da necessidade de acomodar os profissionais que vem trabalhar na indústria naval. Diante 
deste cenário estima-se um incremento significativo para uma geração de resíduos nesta 
região do 1º distrito, o que deverá ser observado no planejamento das ações para diminuir 
os problemas relacionados aos resíduos. É evidente que, de uma forma menos acentuada, 
os demais distritos terão a mesma projeção quanto à geração de resíduos domiciliares. 

No Quadro 3.4 observa-se a estimativa da projeção per capita de resíduos sólidos para um 
período de 20 anos, com base na massa aterrada anteriormente projetada.  

QQuuaaddrroo  33..44::  DDaaddooss  ddee  eennttrraaddaa  ddee  rreessíídduuooss  nnoo  aatteerrrroo  ggeerraaççããoo  ddee  RRSSSS  ppeerr  ccaappiittaa,,  nnoo  mmuunniiccííppiioo  ddee  RRiioo  GGrraannddee,,  
ccoomm  pprroojjeeççããoo  aattéé  22003333  

Ano População Massa 
Aterrada (T) 

Massa 
Aterrada (kg) 

per capita 
(kg.ano-1) 

per capita 
(kg.mês-1) 

per capita 
(kg.dia-1) 

2010 198427 49488,58 49488580,00 249,40 20,78 0,69 

2011 199552 53097,92 53097917,00 266,09 22,17 0,74 

2012 200641 57126,86 57126856,00 284,72 23,73 0,79 

2013 200671 60876,06 60876060,36 303,36 25,28 0,84 

2015 202743 68514,34 68514336,36 337,94 28,16 0,94 

2020 207361 87610,03 87610026,36 422,50 35,21 1,17 

2025 211264 106705,72 106705716,36 505,08 42,09 1,40 

2030 214553 125801,41 125801406,36 586,34 48,86 1,63 

2033 216269 137258,62 137258820,36 634,67 52,89 1,76 
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Por todos os dados já apresentados, conclui-se que a gestão ambiental dos resíduos sólidos 
deve ser reavaliada de forma imediata, com um planejamento intersetorial e abrangente, o 
que é objeto do PGIRS, em processo de elaboração. 

Como demonstrado, para os resultados projetados, estima-se que o cenário futuro aponta 
para dificuldades para o manejo destes resíduos, demandando ações planejadas para 
equacionar a logística diária de coleta com um aumento importante da quantidade gerada de 
resíduos sólidos. Neste sentido, a evolução deve seguir para o atendimento mais eficiente à 
demanda, ou seja, será necessário a implantação de novas alternativas e procedimentos 
operacionais, bem como a instalação de suporte paralelo de captação dos resíduos 
gerados, bem como a adoção de tecnologias mais sustentáveis, atendendo os três pilares 
(social, econômico e ambiental) de forma mais eficaz, lembrando que os municípios terão 
até 2014 para diminuir brutalmente o encaminhamento de RSD para os aterros sanitários. 

Para esta projeção é imprescindível que o processo de educação para a geração de 
resíduos seja feito de forma paralela e tão avançado quanto os dados acima apresentados. 
A orientação, através de ações e projetos educativos, bem como a adequada fiscalização do 
órgão ambiental para as atividades potencialmente poluidoras e grandes geradores deve ter 
como premissa básica a modificação dos costumes e o desenvolvimento de senso de 
responsabilidade de cada ator envolvido na geração dos resíduos, o que já está previsto na 
PNRS (Lei Federal nº 12.305/2010 – que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

3.1.2 Geração de Resíduos da Construção e Demolição (RCD) 
No Brasil, os RCD atingem elevadas proporções da massa dos resíduos sólidos urbanos: 
variam de 51 à 70%. Essa grande massa de resíduos, quando mal gerenciada, degrada a 
qualidade da vida urbana, sobrecarrega os serviços municipais de limpeza pública e reforça 
no país a desigualdade social uma vez que os escassos recursos públicos são 
continuamente drenados para pagar a conta da coleta, transporte e disposição de resíduos 
depositados irregularmente em áreas públicas, conta essa que, na realidade, é de 
responsabilidade dos geradores. 

As informações sobre a geração e a destinação de Resíduos da Construção e Demolição no 
Brasil são escassas, mas a participação no Produto Interno Bruto do setor de atividade da qual 
se originam, é significativa, aliás como em outras partes do mundo: no Brasil, em 2002, 
correspondeu a cerca de 8 % do PIB (CBIC, 2003). A escassez de informações é resultado 
também da dificuldade, por parte do poder público, em fiscalizar atividades geradoras deste tipo 
de resíduo. Se levarmos em consideração as reformas e pequenas demolições, onde o poder 
público não possui gestão, fica ainda maior a dificuldade de se fazer a correta gestão dos RCD. 

A partir de 2002, com a Resolução do CONAMA Nº307, introduz-se no Brasil, o estabelecimento 
de políticas públicas, normas, especificações técnicas e instrumentos econômicos, voltados ao 
equacionamento dos problemas resultantes do manejo inadequado dos resíduos da construção 
civil. E, por outro lado, possibilita que os agentes envolvidos na cadeia dos resíduos 
desenvolvam iniciativas no rumo da sustentabilidade dos processos de gestão. 

Existe hoje um grande número de construtoras que, capitaneadas por suas instituições setoriais 
em diversas unidades da Federação, instituem sistemas de gerenciamento em seus canteiros 
de obra. Há, ainda, um interesse expressivo de empreendedores privados para a abertura de 
novos e rentáveis negócios nas atividades de triagem e reciclagem. O resultado disto é a 
possibilidade dos agentes envolvidos na cadeia dos resíduos da construção civil desenvolverem 
iniciativas no rumo da sustentabilidade dos processos de gestão de tais resíduos. 

Este cenário converge para ações que vem ao encontro do esforço crescente de alguns 
municípios, principalmente os que se posicionam como polos regionais, de dar cumprimento 
às diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

A Resolução CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, q ue foi alterada pela Resolução 
CONAMA 448/2012, preconiza a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a 
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reutilização, a reciclagem e a destinação final pelos geradores de resíduos da construção 
civil. Estes resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos domésticos, 
em áreas de "bota fora", em encostas, em corpos d’água, em lotes vagos e em áreas 
protegidas por lei.  

Tendo em vista a diversidade das características dos agentes envolvidos na geração, no 
manejo e na destinação dos resíduos da construção civil (resíduos oriundos da construção e 
demolição – RCD), a Resolução 448/2012 do CONAMA define diretrizes para que os 
municípios e o Distrito Federal desenvolvam e implementem políticas estruturadas e 
dimensionadas a partir das realidades locais.  

Essas políticas devem assumir a forma de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, disciplinador do conjunto dos agentes, incorporando necessariamente: 

− Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, com as 
diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos 
pequenos geradores e transportadores, e 

− Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que orientem, 
disciplinem e expressem o compromisso de ação correta por parte dos grandes 
geradores de resíduos, tanto públicos quanto privados. 

Cabe ao município, segundo essa política, a solução para os pequenos volumes, 
geralmente mal dispostos, e o disciplinamento da ação dos agentes envolvidos com o 
manejo dos grandes volumes de resíduos. Determina-se que, em nível local, sejam 
definidas e licenciadas áreas para o manejo dos resíduos em conformidade com a 
Resolução, cadastrando e formalizando a presença dos transportadores dos resíduos, 
cobrando responsabilidades dos geradores, inclusive no tocante ao desenvolvimento de 
Projetos de Gerenciamento nela previstos. 

Segundo esta Resolução, os resíduos devem ser segregados por classes e destinados 
conforme demonstra o Quadro 3.5 a seguir: 

QQuuaaddrroo  33..55::  CCllaassssiiffiiccaaççããoo  ddooss  RRCCCC  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  RReessoolluuççããoo  CCOONNAAMMAA  330077//22000022  

CLASSE CLASSIFICAÇÃO DISPOSIÇÃO FINAL 

A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de 
pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive 
solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de 
edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, 
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-
moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) 
produzidas nos canteiros de obras; 

Deverão ser reutilizados ou reciclados 
na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de aterro de 
resíduos da construção civil, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura; 

B 
São os materiais recicláveis para outras destinações, tais 
como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 
outros; 

Deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura; 

C 
São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 
permitam a sua reciclagem/recuperação 

Deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em 
conformidade com as normas 
técnicas especificas. 

D 

São os resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou 
aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e 
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais, etc. 

Deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e 
destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 
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Os objetivos e metas relacionadas com a parcela dos RCD implicam em ações visando à 
destinação final ambientalmente adequada e o reaproveitamento deste material na forma de 
agregados. O reúso dos resíduos da construção civil, independente do uso que a ele for 
dado, representa vantagens econômicas, sociais e ambientais: economia na aquisição de 
matéria-prima (substituição de materiais convencionais pelo entulho beneficiado); diminuição 
da poluição gerada pelo entulho e de suas conseqüências negativas como enchentes e 
assoreamento de rios e córregos; e preservação das reservas naturais de matéria-prima. 

Quanto à coleta e transporte dos entulhos, recomenda-se que o Município realize o cadastro 
das empresas prestadoras de serviço de coleta e transporte (caçambas) dos resíduos de 
construção civil, assim como das empresas geradoras de resíduos de construção civil 
existentes no município (empreiteiras, construtoras, etc.), facilitando a fiscalização do 
destino final desses resíduos. Sugere-se que este cadastro seja feito junto ao alvará de 
funcionamento e que o órgão ambiental faça o licenciamento destas atividades. Desta 
forma, através do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção, ficaria mais fácil a 
fiscalização desta atividade, bem como o levantamento das quantidades deste tipo de 
resíduo gerada.  

De acordo com o PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos estima-se um valor médio de 
0,5 tonelada sendo gerada anualmente por habitante em algumas cidades brasileiras. Se 
considerarmos a população do município do Rio Grande, em 2013, de 200.671 habitantes 
(conforme projeção realizada, sem considerar a população flutuante), chegaremos a um 
total de 100.336 toneladas de resíduos de construção civil gerados a cada ano. Salienta-se 
que este valor é considerado mínimo dado que ainda deve-se acrescer as novas 
construções e empreendimentos em instalação, bem como o aumento cada vez maior da 
capacidade do Porto para novas empresas. 

No Quadro 3.6 abaixo, apresenta-se uma estimativa da geração de RCC, considerando os 
dados acima citados: 

QQuuaaddrroo  33..66::  EEssttiimmaattiivvaa  ddee  ggeerraaççããoo  ddee  RRCCCC  

Ano População (hab) Geração de RCC (t/ano) 

2013 200.671 100.336 

2015 202.743 101.371 

2020 207.361 103.680 

2025 211.264 105.632 

2030 214.553 107.276 

2033 216.269 108.134 

Como o peso específico desse tipo de material é muito variável será utilizada, como valor 
aproximado, uma densidade média igual a 2,00 t/m³. Sendo assim, a partir desse valor e da 
quantidade de resíduo que chega à área de deposição (o chamado bota-fora) conclui-se que 
apenas 20% do material é enviado ao “bota-fora”, enquanto o restante tem destinação 
indeterminada.  

Portanto, há que ser feito uma avaliação no município por meio da coleta de informações, 
averiguações de campo, fiscalização, além de análises de outros locais que podem estar 
recebendo este tipo de material, objetivando saber onde estão sendo depositados estes 
outros 80% de material produzido, ou seja, cerca de 80.300 toneladas de material. 

Portanto, o conjunto de ações para a gestão destes resíduos deve passar pelos seguintes 
objetivos: 

− Destinação adequada dos grandes volumes; 

− Preservação e controle das opções de aterro; 
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− Disposição facilitada de pequenos volumes; 

− Melhoria da limpeza e da paisagem urbana; 

− Preservação ambiental; 

− Incentivo às parcerias; 

− Incentivo à presença de novos agentes de limpeza; 

− Incentivo à redução de resíduos na fonte; 

− Redução dos custos municipais. 

O município deve facilitar a ação correta dos atores envolvidos criando os instrumentos 
institucionais, jurídicos e físicos para que cada um possa, de acordo com suas 
características e condições sociais e econômicas, exercer suas responsabilidades.  

A geração elevada desses resíduos, combinada com a atuação desregrada de parte dos 
agentes, implica a imposição à população de um número significativo de áreas degradadas, 
na forma de bota-foras clandestinos ou de deposições irregulares. 

Para resolver esta situação é necessário que o município tenha um conjunto de ações 
interligadas que vão desde a liberação da licença de instalação para a construção do 
empreendimento até a fiscalização ao longo da obra. Na solicitação da LI o empreendedor 
deverá obrigatoriamente apresentar o Projeto de Gerenciamento dos Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC), tal como trata a Resolução CONAMA 307/02. A seguir, o órgão 
ambiental, neste caso a FEPAM, responsável pela concessão da licença ambiental para 
este tipo de atividade vai solicitar todas as adequações e complementações necessárias a 
fim de permitir a instalação do empreendimento. O próximo passo deverá ser de 
responsabilidade da SMMA que vai fiscalizar o cumprimento do que foi estabelecido pelo 
PGRCC apresentado na FEPAM, exigindo documentação comprobatória do destino de 
todos os resíduos sólidos gerados na obra até a conclusão do empreendimento. Para isso, é 
importante que o município tenha uma área para receber os resíduos da construção ou que 
seja instalada uma usina de beneficiamento destes resíduos. Atualmente no município do 
Rio Grande o único local para dispor este tipo de resíduo é o bota-fora, sem licença 
ambiental, localizado ao lado do transbordo. 

Os bota-foras clandestinos surgem principalmente da ação de empresas que se dedicam ao 
transporte dos resíduos das obras de maior porte e que descarregam os materiais de forma 
descontrolada, em locais frequentemente inadequados para esse tipo de uso e sem 
licenciamento ambiental. 

As deposições irregulares, geralmente em grande número, resultam na maioria das vezes 
de pequenas obras ou reformas realizadas pelas camadas da população urbana mais 
carente de recursos, frequentemente por processos de autoconstrução, e que não dispõem 
de recursos financeiros para a contratação dos agentes coletores formais que atuam no 
setor. Colabora fortemente para a degradação ambiental resultante dessas deposições 
irregulares a atuação dos pequenos veículos coletores com baixa capacidade de 
deslocamento, dentre os quais se destacam as carroças de tração animal. 

De acordo com levantamento realizado, é grande a quantidade de empreendimentos que 
estão tramitando na prefeitura do Rio Grande para aprovação do projeto. Destes, 70% já 
estão em fase de liberação do órgão ambiental licenciador, neste caso a FEPAM, dado o 
tamanho e o impacto gerado na instalação destes empreendimentos. No Quadro 3.7 é 
possível ter noção da área total ocupada por estes empreendimentos que vão desde 
condomínios residenciais verticais, shoppings centers, loteamentos e complexos 
urbanísticos com previsão de alta densidade de habitante/m². 

Analisando-se esta previsão de empreendimentos futuros, o impacto gerado vai muito além 
da geração dos resíduos da construção, refletindo diretamente e ainda com maior 
intensidade, na geração per capita de resíduos domiciliares. 
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QQuuaaddrroo  33..77::  EEmmpprreeeennddiimmeennttooss  ffuuttuurrooss  eemm  RRiioo  GGrraannddee..  FFoonnttee::  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  CCoooorrddeennaaççããoo  ee  PPllaanneejjaammeennttoo  

EMPREENDIMENTO 
SITUAÇÃO 

ÁREA TOTAL 
Tramitação Instalação Em projeto 

Hotéis 1 1  SI* 

Shopping Center 1 1  25.500 m2 

Complexo Urbanístico Cultural 1 - 1 SI 

Figueira Park Condomínio Residencial  1  16.000 m2 

Loteamentos (cond. Horizontais) 

1   175 ha 

1   210 ha 

1   11,074 ha 

1   28.000 m2 

1   300 ha 

1   105 ha 

1   47,41 ha 

Condomínios Verticais (residencial) 

 1  8.306 m2 

 1  16.774 m2 

1   SI 

 1  9.129 m2 

1   16.000 m2 

2   12.300 m2 

SI: Sem informação 

Pelo Quadro 3.7 acima a previsão é de uma área de mais de 860 hectares de construção 
evidenciando um altíssimo impacto na cidade para os próximos anos. Na Figura 3.2 
observa-se a abrangência das áreas impactadas de forma distribuída na região. É 
importante apontar ainda que as deposições de RCD, provenientes de reformas e obras da 
construção, dispostas em containers ou diretamente sobre o solo em logradouros, provocam 
uma atração praticamente irresistível para o lançamento clandestino de outros tipos de 
resíduos não inertes, de origem doméstica e/ou industrial, acelerando a degradação 
ambiental pelo aumento de focos de resíduos na cidade. 

 

FFiigguurraa  33..22::  CCrrooqquuii  ddee  llooccaalliizzaaççããoo  ddee  eemmpprreeeennddiimmeennttooss  iimmoobbiilliiáárriiooss  eemm  RRiioo  GGrraannddee,,  22000088..  
FFoonnttee::  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  CCoooorrddeennaaççããoo  ee  PPllaanneejjaammeennttoo  
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Os impactos provocados pela inexistência de soluções adequadas para a captação desses 
resíduos urbanos não se restringem aos observados nos aspectos já mencionados. Pode-se 
notar os impactos nas vias de trânsito, com prejuízo tanto para pedestres como veículos, e 
impactos relativos ao favorecimento da multiplicação de vetores (mosquitos e outros insetos, 
animais peçonhentos, roedores). 

Os custos municipais vão variar conforme o grau de dificuldade de execução e em função 
da possibilidade de esses serviços serem executados por meios mecânicos ou manuais, e 
consequentemente impactando sobre os custos de mão-de-obra.  

Além do diferencial imposto pelas características intrínsecas da remoção corretiva, influem 
significativamente as peculiaridades relativas à estrutura viária disponível e à distância da 
área atualmente utilizada como destino final para os resíduos removidos. Na composição 
dos custos locais, devem ser levados em conta os equipamentos e o pessoal alocado nas 
atividades de remoção (as equipes, em geral, utilizam pás-carregadeiras e caminhões com 
caçambas basculantes), disposição em aterro ou bota-fora (onde é comum o uso de tratores 
de esteira), e de fiscalização, controle de zoonoses e outras. 

3.1.3 Geração de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde – RSS 
O gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes de qualquer unidade que execute 
atividade de natureza médico-assistencial de saúde humana ou animal deve ser efetuado de 
acordo com a Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 e a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) nº 306, de 07 de dezembro de 2004 da Agência de Vigilância 
Sanitária – ANVISA.  

A Resolução CONAMA n° 358/05, preconiza “a segregaç ão dos resíduos na fonte e no 
momento da geração, de acordo com suas características, para fins de redução do volume 
dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio 
ambiente”. A segregação dos RSS se dá pela classificação estabelecida na referida norma, 
conforme os grupos (A, B, C, D e E), com o propósito adicional de gerenciar de forma 
adequada a coleta e destinação final dos mesmos. 

A coleta dos RSS provenientes dos serviços públicos é de responsabilidade dos municípios 
enquanto nos estabelecimentos privados a responsabilidade do poder público, através das 
secretarias de vigilância sanitária e de meio ambiente, é somente de fiscalização do 
funcionamento da atividade no universo de suas competências. Desta forma, caberá aos 
estabelecimentos privados a responsabilidade de contratação de empresas transportadoras 
bem como do destino final adequado para o encaminhamento de seus resíduos.  

Tal premissa não é verificada na cidade do Rio Grande onde o poder público é quem se 
responsabiliza pela coleta e destinação final, através da empresa RGA. No entanto, na 
maior parte das cidades brasileiras, os RSS gerados pelo setor privado devem ser por ele 
gerenciados, cabendo apenas a fiscalização à administração pública. A coleta e o transporte 
externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as normas 
NBR 12.810 e NBR 14.652 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

Para os geradores públicos e privados é dever elaborar e executar o Plano de Gestão dos 
Resíduos dos Serviços de Saúde o qual deve contemplar toda a logística de geração, 
armazenamento, destino e/ou tratamento final destes resíduos. Tal obrigatoriedade é 
descrita na RDC nº 306/04 da ANVISA e na Resolução CONAMA nº 358/05, as quais 
determinam que todos os estabelecimentos geradores de resíduos de saúde devem 
apresentar um Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS. A 
elaboração e implantação do PGRSS, dos estabelecimentos prestadores de serviços de 
saúde do município, deverão ser feitas pela Prefeitura Municipal (Vigilância Sanitária 
Municipal e Secretaria Municipal afim). O órgão ambiental licenciador deve, portanto, 
fiscalizar através de comprovações o destino final dado a estes resíduos. Cabe destacar que 
esta destinação final é distinta, levando-se em conta os grupos de resíduos contemplados 
na Resolução CONAMA n° 358/05.  
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Em Rio Grande a quantidade de resíduo de serviço de saúde gerado totaliza cerca de 264 
t/ano. Este valor é composto, de acordo com os dados fornecidos pela prestadora de 
serviços RGA, pela coleta diária em três hospitais públicos e um privado. Entretanto, é as 
informações disponibilizadas pela PMRG não permitiram determinar a geração deste tipo de 
resíduo em outros estabelecimentos de serviços de saúde, tais como clínicas veterinárias, 
consultórios dentários e clínicas menores, bem como nas unidades de atendimento de 
saúde. A falta de informação proveniente deste setor por parte do município impossibilita a 
correta gestão do mesmo.  

É necessário que tanto o órgão ambiental quanto a vigilância em saúde façam o 
licenciamento e monitoramento destas atividades, que de forma difusa geram este tipo de 
resíduo. Um instrumento importante para esta fiscalização e monitoramento é a exigência do 
Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, onde cada 
estabelecimento deverá apresentar a geração dos resíduos acompanhada da destinação 
correta dos mesmos. 

A segregação na fonte geradora diminui o volume de resíduos a ser coletado, transportado, 
tratado e disposto em aterros sanitários, minimizando os custos para o município e, também, 
o passivo ambiental gerado. Estima-se que a geração dos RSS, terá um incremento 
significativo, de acordo com a projeção da população anteriormente apresentada e 
considerando-se também, como consequência disto, o crescimento das unidades de 
atendimento. 

Embora atualmente se observe uma evolução na preocupação com a segregação e destino 
final dos resíduos sólidos de serviços da saúde, ainda é um desafio a melhoria do controle 
destes fluxos bem como a cadeia de responsabilidades de todos os geradores e prestadores 
de serviços nesta área. No caso do Rio Grande o desafio também se sustenta na sensível 
introdução de mecanismos de transferência de custos de gerenciamento para os geradores 
privados - responsáveis pelo manejo de seus resíduos. 

3.1.4 Geração de Resíduos Sólidos Industriais  
Segundo pesquisa realizada pela Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel 
Heuser (FEE), no período de 2001 a 2009, para a verificação da situação do Estado do Rio 
Grande do Sul como um todo e dos denominados municípios “críticos”, em termos do 
volume da produção industrial e do risco ambiental, o município do Rio Grande está entre os 
20 municípios considerados como críticos, ocupando o 6º lugar no ranking. O critério 
utilizado foi aqueles municípios que apresentaram maior volume de produção combinado 
com alto risco. 

De acordo com a legislação para este tipo de resíduo, o gerador é totalmente responsável 
em todo o ciclo de vida, ou seja, ele deve se responsabilizar até o destino final pós uso. De 
acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, alguns destes resíduos estão 
enquadrados na Logística Reversa, os quais serão tratados a seguir. Sendo assim, o 
município pode, e deve, participar deste processo como agente fiscalizador das empresas 
licenciadas.  

Na cadeia desses resíduos, que vai desde a geração até o destino final, existe uma 
diversidade de envolvidos no sistema e de situações que devem ser tratadas de acordo com 
o nível de envolvimento de cada um. Dentre essas situações e respectivos envolvidos, cabe 
citar: os geradores dos resíduos, as distribuidoras, os responsáveis pelo recebimento para a 
efetivação da logística reversa, a destinação final, o poder público, os consumidores, entre 
outros. Para a aplicação de uma gestão eficiente é necessário o envolvimento efetivo de 
todos os responsáveis, ou seja, a responsabilidade compartilhada deve permear os 
processos de geração, distribuição, utilização e descarte final. 

As indústrias devem operar somente com o licenciamento ambiental, o qual impõe 
condicionantes adequadas para o correto gerenciamento dos resíduos durante a fabricação 
dos produtos. As distribuidoras, onde se enquadra, em sua maioria, o comércio em geral, 
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devem orientar os clientes para que estes retornem com o produto após o mesmo ter se 
tornado resíduo, ou alertando-os para que realizem a destinação final adequada. As 
empresas transportadoras devem ser licenciadas para este tipo de atividade, as quais irão 
conduzir de forma responsável este resíduo até o tratamento e/ou destino final. As unidades 
de destino final devem igualmente responsabilizar-se pelo adequado licenciamento 
ambiental de acordo com o tipo de resíduo que recebe. Os usuários devem participar desta 
responsabilidade procurando as informações para descarte adequado e o município deve 
sempre divulgar e manter projetos de Educação Ambiental para que a população assimile, 
mesmo que de forma subliminar, a orientação quanto aos procedimentos referentes ao 
manejo destes resíduos. 

Como é possível notar, esta rede de ações é extensa e se cada ator integrante falhar em 
sua responsabilidade, a logística toda fica comprometida.  

No diagnóstico realizado verificou-se que a cidade do Rio Grande não possui um sistema de 
apoio às ações de logística reversa para todos os resíduos devendo construir, com o apoio 
de entidades ou empresas privadas, campanhas educativas junto à população e ao 
comércio local, destacando a segregação, o correto acondicionamento, a coleta, o 
transporte e a destinação final destes resíduos.  

Para que a logística reversa seja estabelecida, é imprescindível o acompanhamento dos 
órgãos de desenvolvimento econômico e ambiental, em parceria com os de limpeza urbana, 
no sentido de identificar os fluxos de materiais originados/produzidos no município, e 
estabelecer ações públicas de apoio e incremento das atividades econômicas a partir do 
fortalecimento de cadeias produtivas de mesma natureza.  

Um ponto a ser considerado e que torna difícil a implantação da logística reversa são 
aqueles resíduos industriais com procedência não identificada ou não reconhecida, situação 
que causa sérios impactos negativos – ambiental, pela alteração das características dos 
elementos naturais (solo, água, flora); social, com riscos à saúde humana; e econômico. 
Neste sentido, cabe ao município estabelecer mecanismos de acompanhamento das 
atividades industriais junto aos órgãos ambientais competentes, exigindo informações e a 
atuação firme dos mesmos em casos de deposição irregular, com a devida identificação dos 
responsáveis e a reparação dos possíveis danos. 

Não há estimativas precisas sobre este tipo de resíduo nem de seu descarte irregular, 
gerando a necessidade de ações corretivas pelo Poder Público, porém, sem haver 
condições de mensurar sua participação no conjunto de resíduos coletados desta forma.  

Para o caso das lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, sugere-se que a logística 
reversa seja feita através de uma forte campanha de esclarecimento à população aliada a 
uma eficiente fiscalização dos órgãos públicos fiscalizadores. O processo de autorização 
para abrir uma atividade no ramo do comércio, que comercialize produtos que após o 
consumo se tornarão resíduos perigosos, deverá estar vinculado a uma licença ambiental 
com a obrigatoriedade de elaboração de um Relatório de Gestão dos Resíduos, 
comprovando a destinação final adequada destes. Por exemplo, as redes de supermercados 
devem receber do consumidor estes resíduos dado que possuem em suas lojas a venda dos 
produtos; além disso a atividade “supermercado” é passível de licenciamento. Considerando 
que estes já são legalmente obrigados a possuir um Plano de Gerenciamento dos Resíduos, 
não seria difícil vincular a este documento, a elaboração de um Relatório específico 
referente à logística reversa. 

Este procedimento já está sendo utilizado em muitas cidades. É claro que existe a 
dificuldade inicial tanto para se adequar às novas exigências quanto para mudar os 
paradigmas que estão envolvidos nesta logística. 
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3.1.5 Resíduos dos Serviços de Transportes 
Neste item, podem ser considerados os resíduos provenientes das atividades de transporte 
rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo.  

Atualmente as informações acerca deste tipo de resíduos estão vinculadas a outros sistemas, 
como por exemplo, o caso dos pneus inservíveis na área de transporte rodoviário, ou ligados 
somente às questões vinculadas ao licenciamento de oficinas mecânicas ou reparadoras.  

Entretanto, é fundamental que a Prefeitura obtenha um vínculo com a ANTT, Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, com o intuito de fomentar ações futuras que possam 
melhorar a qualidade das informações através de mapas, por exemplo, que possibilitem a 
avaliação qualitativa e quantitativa desse tipo de material produzido, em especial nos 
terminais rodo e ferroviário. Outra fonte de informação a respeito dos resíduos gerados está 
relacionada às empresas que transportam os passageiros através de viagens interestaduais 
ou até regionais, pois a ANTT fiscaliza este tipo de serviço também.  

Quanto aos resíduos portuários, a situação é ainda mais preocupante, pois depende que a 
administração portuária seja rigorosa na execução do Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos, documentação obrigatória e passível de análise frequente pelo órgão licenciador. 
O fato é que os portos comportam empresas que também possuem seus Planos de Gestão 
de Resíduos e estes devem funcionar em sintonia com o Plano executado pelo Porto. Esta 
sintonia é muitas vezes difícil de ocorrer dadas as exigências específicas destas empresas, 
o que ocasiona um acúmulo de pontos de destinação e/ou armazenamento na área interna 
do Porto, o que não é preconizado em um sistema adequado de gestão dos resíduos.  

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) são responsáveis pelo desenvolvimento e implantação da Agenda Ambiental 
Portuária no Plano Federal. No âmbito do MMA esta atividade está contemplada no 
Programa de Qualidade Ambiental para os Portos Brasileiros (PQAPB). Neste contexto, a 
Superintendência do Porto do Rio Grande foi estimulada pelo MMA a desencadear a 
elaboração da Agenda Ambiental Portuária Local para o Porto do Rio Grande.  

O Porto do Rio Grande se apresenta como sendo o único porto com Licença de Operação 
emitida pelo IBAMA e renovada recentemente por 8 anos, além de se apresentar pioneiro no 
Programa Nacional de Educação Ambiental Portuária, tendo já desenvolvido um ano de 
atividades neste setor. No Quadro 3.8 destacam-se as proposições estabelecidas pelo 
Porto, através de ações vinculadas à área ambiental. 
QQuuaaddrroo  33..88::  LLiissttaa  ddooss  OObbjjeettiivvooss  //  AAççõõeess  pprrooppoossttaass  ppeelloo  PPoorrttoo  ddee  RRiioo  GGrraannddee  

Objetivos Ações 

1. Articulação 
Institucional 

1.1 Estabelecer instrumento de ação institucional integrada (Protocolo de Intenções). 
1.2 Elaborar e aprovar Regimento Interno do GT 
1.3 Implantar e empossar o Grupo de Trabalho da Agenda Ambiental Portuária 
1.4 Financiamento da implementação da Agenda Ambiental Portuária 

2. Estabelecer uma 
interação positiva e 
sustentável entre o 
SIAPO, a cidade e 

região 

2.1 Equacionamento da Destinação dos Resíduos Navais 
2.2 Equacionar soluções urbanísticas para as ocupações existentes na área portuária 
2.3 Organizar o transporte de cargas perigosas no perímetro urbano 
2.4 Aperfeiçoar os processos de comunicação social entre o porto e a comunidade, 
contemplando o fluxo bidirecional das informações 

3. Implementar 
ações intra-

SIAPO/RG para 
atendimento das 

Licenças Ambientais 

3.1 Plano de Gestão Ambiental Integrado do Porto do Rio Grande 
3.2 Educação Ambiental 
3.3 Plano de Gerenciamento de Resíduos 
3.4 Definição das competências das atividades de dragagens na área do Porto Organizado 
3.5 Atividades de monitoramento da qualidade ambiental como instrumento de gestão 
3.6 Avaliar a relação existente entre as atividades portuárias e a atividade  
3.7 Aperfeiçoar os sistemas de gestão de fontes de emissões aéreas e da qualidade ambiental 
3.8 Plano de Gerenciamento de Riscos do SIAPO/RG 
3.9 Exploração do Potencial Turístico do Porto 
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Para uma noção básica do que uma unidade portuária gera de resíduos por dia, analisa-se o 
Quadro 3.9, adaptado a partir do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Porto do 
Rio Grande3, onde é demonstrada a geração dos resíduos bem como sua classificação 
quanto ao tipo de resíduo. Torna-se evidente que um local como este deva ter uma gestão 
ambiental eficiente e eficaz associada aos resíduos gerados, já que o que se vê neste 
quadro é um resumo representativo do impacto que a atividade portuária do Rio Grande 
impõe ao meio ambiente onde está instalada. 

QQuuaaddrroo  33..99::  PPrriinncciippaaiiss  rreessíídduuooss  ggeerraaddooss  nnoo  PPoorrttoo  ddoo  RRiioo  GGrraannddee  

Unidades e 
localidades 

Tipo de Resíduos Sólidos Classificação Quantidade diária 
aproximada 

Carregamento e 
descarga de granel 

Papel de escritório, plástico, diversos resíduos 
misturados  

Grupo D 
Classe II 

100 litros/dia 
(meio tonel de 200L) 

Operações 
Portuárias 

Papel de escritório, papel toalha, papel infectante, 
plástico, vidro, madeira, metais, resíduos oleosos, 
lâmpadas, areia proveniente de varredura dos 

armazéns 

Grupo D 
Classe II 
Classe I 
lâmpadas 

1,5 kg/dia 

Operações 
Portuárias 

Papel toalha, papel infectante, resíduo orgânico 
Grupo D 
Classe II 

2 kg/dia 

Recebimento e 
armazenamento de 

madeira 
Farelo de madeira, papel toalha e papel infectante 

Grupo D 
Classe II 

1,5-2 kg/dia 

Operações 
Portuárias, 

estofagem e desova 
de 

contêineres 

Óleo, acondicionado em tonéis, restos e tecidos, 
restos de madeira, papel, plástico e metal, bem como 

resíduo orgânico. 

Grupo D 
Classe I, 
Classe II 
Classe III 

10kg/dia 

Setor de Importação 
(SETI MP) 

Papel toalha, papel infectante, papel escritório, lixo 
orgânico, restos de tintas, madeira e plástico 

Grupo D 
Classe II 
Classe III 

2 kg/dia 

Cargas Perigosas 

Papel infectante, papel toalha, papel de escritório, lixo 
orgânico, latas de inseticida, latas de tinta, restos de 
varredura do armazém. Restos de cargas, as quais 

ficam apreendidas pela Receita Federal nos armazéns. 

Grupo D 
Classe I 
Classe II 

2-3 kg/dia 

Garagem/Atracação 
Papel , plástico, panos com óleo, lixo orgânico, 

pedaços de ferro, serragem e baixo das máquinas 

Grupo D 
Classe II 
Classe III 
Classe III 

2-3kg/dia 

GM Papel de escritório, papel toalha ,papel infectante, 
plástico, papelão, lixo orgânico 

Grupo D 
Classe II 
Classe III 

4kg/dia 

Estocagem material 
escrito 

Papel de escritório, papel toalha, papel infectante 
Grupo D 
Classe II 

1 kg/dia 

Museu Náutico Serragem de madeira 
Grupo D 
Classe III 

2 kg/dia 

Depósito Papel de escritório, papel toalha ,papel infectante, 
plástico, papelão 

Grupo D 
Classe II 
Classe III 

3kg/dia 

Palco para eventos e 
sede SSMA 

Restos de tintas, solventes, óleo das embarcações, 
papel toalha e papel infectante e qualquer carga 

perigosa rejeitada ou abandonada. 

Grupo D 
Classe I 
Classe II 

5 tambores de 20 L 
óleo das 

embarcações/dia. 

Atividade cultural Papel toalha, papel infectante, papel de escritório 
Grupo D 
Classe II 

1,5 kg/dia 

Fonte: Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG) – Assessoria Técnica Ambiental. Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – Porto do Rio Grande / RS. 2010. 

                                                
3 Plano aprovado pela ANVISA em 2007: versão revisada e atualizada, conforme RDC 56, de 06 de agosto de 2008. 
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É importante lembrar que as ações de coleta e destino final destes resíduos devem estar em 
sintonia com a legislação da cidade, bem como possuir uma ação integrada com o 
município. O Plano de Gestão de Resíduos deve ser aprovado e fiscalizado pelo órgão 
ambiental responsável pelo licenciamento da atividade. 

Com relação à área pertinente ao aeroporto, destacam-se os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos pela INFRAERO no sentido de quantificar e qualificar todos os resíduos 
gerados nos aeroportos.  

Os resíduos gerados são acondicionados, coletados, transportados e tratados 
adequadamente. Contudo, requerem uma fiscalização no intuito de informar os 
procedimentos corretos na operacionalização do trabalho, além de exigir que o plano de 
gerenciamento de resíduos seja elaborado e executado de forma correta e de acordo com o 
perfil local da cidade quanto a destinação dos mesmos.  

3.1.6 Resíduos Agrossilvopastoris 
Este tipo de resíduo pode ser dividido em agrossilvopastoris orgânicos e inorgânicos. Uma 
alternativa a ser pensada é a possibilidade de captação de gases gerados pelo tipo de 
resíduo, sendo dessa forma possíveis de serem utilizados em prol do aproveitamento 
energético.  

Outro assunto que merece destaque é a parceria que poderia ser estabelecida entre setores 
da área rural como associações ou entidades e a prefeitura, visando conhecer mais a 
respeito do assunto e progredir com uma política pública na qual os agricultores e 
funcionários públicos possam ter o conhecimento suficiente para investir em novas 
tecnologias que possam captar os gases ou então tratar os resíduos através de 
compostagem, por exemplo, gerando dividendos aos agricultores e suas famílias.  

Com relação aos resíduos inorgânicos, principalmente aqueles provenientes de embalagens 
de produtos agrotóxicos, devem, por lei específica, serem entregues aos mesmos locais 
onde são adquiridos.  

O que precisa ser estudado e requer uma atenção especial nos próximos anos são as 
embalagens de produtos farmacêuticos, de produtos químicos para limpeza e de fertilizantes 
que ainda não possuem normatizações sobre a coleta, transporte e destinação final, mas 
que agora com o implemento da logística reversa tem tudo para ampliar o campo de retorno 
das embalagens, as quais são classificadas como resíduos perigosos. 

3.1.7 Resíduos Sujeitos à Elaboração de Plano de Gerenciamento 
Específico 

Resumindo o que foi apresentado, é importante saber que todas as atividades geradoras de 
impacto ambiental onde intrinsecamente ocorre a geração de resíduos sólidos, deve ter um 
documento que faça o controle desde a geração até o destino final. Este documento, que 
está traduzido no Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, deve estar em sintonia 
com o perfil da cidade do Rio Grande estabelecendo os locais adequados para o destino 
final dos resíduos gerados.  

Segundo a Lei Federal n° 12.305/10, art. 20, estão sujeitos a elaboração de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, os seguintes resíduos/geradores:  

− resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;  

− resíduos industriais;  

− resíduos do serviço de saúde – RSS;  

− resíduos de mineração;  

− estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 
perigosos e que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 
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composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 
público municipal;  

− empresas de construção civil, nos termos dos órgãos do SISNAMA;  

− responsáveis pelos terminais e outras instalações (resíduos de serviços de 
transportes), nos termos dos órgãos do SISNAMA e, se couber, do SNVS, as 
empresas de transporte;  

− responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do 
SISNAMA, do SNVS ou do SUASA.  

Com exceção dos resíduos de mineração, pela ausência desta atividade no município, as 
atividades enquadradas acima deverão apresentar os Planos de Gerenciamento de seus 
resíduos gerados como uma das condições para a obtenção da licença ambiental de 
operação. Este documento deverá ser entregue ao órgão ambiental licenciador, para que 
este possa analisar, apontar as correções e finalmente aprová-lo. Conforme o porte e o 
impacto do empreendimento, o licenciamento poderá ser de competência tanto da SMMA 
quanto da FEPAM ou IBAMA. Este será um instrumento balizador para a gestão dos 
resíduos gerados por estas empresas, bem como para a fiscalização por parte do órgão 
ambiental, além de estar vinculado às condicionantes do licenciamento ambiental da 
atividade. 

De acordo com o inciso IV, do art. 19 da Lei Federal n° 12.305/10, faz-se necessário que 
sejam identificados no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ― PGIRS os 
resíduos sólidos e os geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico, nos 
termos do art. 20 ou ao sistema de logística reversa, na forma do art. 33.  

O art. 21 da referida Lei define o conteúdo mínimo destes planos, e seu parágrafo 1º 
estabelece que estes Planos deverão atender ao disposto no Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (do qual este documento é parte integrante), sem prejuízo 
das demais normas federais.  

Em Rio Grande, atualmente, a Lei Municipal N° 5.876 , de 14 de janeiro de 2004, define a 
Política Municipal de Resíduos Sólidos no Município do Rio Grande, seus Princípios, 
Objetivos e Instrumentos, e Estabelece Diretrizes e Normas de Ordem Pública e Interesse 
Social para o Gerenciamento dos Diferentes Tipos de Resíduos Sólidos. Já a Lei Municipal 
nº 5.773/ 2003, dispõe sobre a recepção de resíduos sólidos potencialmente perigosos à 
saúde e ao meio ambiente e a Lei n° 5.877/ 2004, di spõe sobre as concessões dos serviços 
de limpeza pública; coleta, reaproveitamento e destinação final dos resíduos sólidos 
comuns; coleta, tratamento e destinação final de resíduos especiais de serviços de saúde, 
do município do rio grande e dá outras providências. 

Assim, caberá ao município revisar a política pública existente, bem como as leis que 
regulam estes documentos de acordo com as atividades instaladas. O município deverá, 
ainda, buscar locais mais adequados para a disposição dos resíduos gerados na cidade.   

Neste sentido, a organização da coleta seletiva, o fomento às cooperativas que trabalham 
com seletivos, a definição de local apropriado à recepção dos resíduos da construção civil e 
o fortalecimento dos órgãos responsáveis pela gestão e licenciamento na área de resíduos 
sólidos e da fiscalização, constituem-se em ações possíveis. Há ainda a maior necessidade 
de projetos em educação ambiental prática, ou seja, aquelas que devem ocorrer nos pontos 
de comercialização de produtos que, no pós-consumo, se tornarão resíduos perigosos. 
Neste caso se estaria atendendo às premissas da Logística Reversa prevista na Lei 
12.305/10. Em anexo apresenta-se uma proposta de resolução para atender à logística 
reversa dos produtos comercializados no Rio Grande. 



 

 E
G

01
57

-R
-P

M
S

B
-R

S
U

-0
2-

01
.d

oc
 

33 

 

44  MMEETTAASS  EE  PPRRAAZZOOSS  



 

 E
G

01
57

-R
-P

M
S

B
-R

S
U

-0
2-

01
.d

oc
 

34 

4 METAS E PRAZOS 
As metas foram estabelecidas a partir dos dados e informações obtidos no diagnóstico e na 
projeção das demandas para o horizonte do plano, os quais apontaram a necessidade de 
melhorias para atender as demandas futuras. Certamente são necessários análises e 
ajustes futuros para melhor adequação dos valores utilizados e orientar a consolidação dos 
indicadores ao longo do tempo.  

Entretanto, o diagnóstico possibilitou estabelecer valores de referência para a cobertura e o 
atendimento, a partir dos quais foram definidas as metas, relativas à universalização das 
componentes do setor, classificadas como de curto (de 1 a 5 anos), médio (de 5 a 10 anos) 
e longo (de 10 a 20 anos) prazos, além das metas imediatas para as quais se considerou o 
prazo de 1 ano após a publicação deste Plano, no intuito de já serem tomadas algumas 
ações de preparação para o proposto.  

Para propor soluções que permitam o município avançar no planejamento de suas ações 
para os próximos 20 anos na cadeia de resíduos sólidos, é necessário visualizar o cenário 
atual, elencando as oportunidades de melhorias e reformulando propostas já existentes para 
se alcançar as metas, nos prazos acima citados. 

É necessário elencar os pontos fortes e fracos da atual situação para usufruir das 
oportunidades no futuro e propor soluções para que as ameaças externas não prejudiquem 
o trabalho de planejamento.  

Portanto, para o cenário atual foram elencadas as dificuldades apontadas pela população 
com o objetivo de planejar os objetivos e metas para o horizonte proposto.  

Alguns dos problemas atuais na gestão dos resíduos sólidos foram mencionados pela 
população riograndina durante as audiências públicas realizadas. Considerando que os 
munícipes, por vivenciar situações problemáticas no dia-a-dia, podem contribuir 
consideravelmente para a detecção dos pontos fracos do sistema de gestão dos resíduos 
sólidos.  

Diante disso, serão analisadas e levadas em consideração as informações obtidas nas 
audiências a partir da seguinte metodologia de coleta. Durante as audiências públicas foi 
realizada uma dinâmica de grupo com os participantes, denominada Matriz de Avaliação 
Setorial. Nesta dinâmica os participantes foram agrupados, preferencialmente por bairros, e 
convidados a apontarem alguns problemas relacionados ao Saneamento Básico em seus 
bairros (Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem 
Pluvial), e também a sugerirem soluções para os problemas apontados. Os grupos contaram 
com a ajuda de membros da equipe da consultora e da SMMA para tirar dúvidas e conduzir 
a dinâmica.  

Os resultados obtidos a partir da dinâmica descrita acima, para o componente de resíduos 
sólidos, estão apresentados de forma sintética nos quadros a seguir. Primeiramente, no 
Quadro 4.1 está apresentado o resumo dos problemas mais frequentes elencados nas 
audiências públicas, divididos por bairros e, no Quadro 4.2, as observações apontadas pelos 
moradores de cada bairro. 
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QQuuaaddrroo  44..11::  RReessuullttaaddooss  ddaa  MMaattrriizz  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  SSeettoorriiaall  
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Número de 
bairros em que 
o problema foi 

apontado

Porcentagem 
de presenças 
nos bairros

Distribuição 
percentual dos 

problemas 
apontados com 

relação aos 
resíduos sólidos

1 Lixo nas ruas 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 88% 11%
2 Terrenos abandonados utilizados para descarte de lixo 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 68% 8%
3 Falta de coleta de lixo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 26 44% 5%
4 Falta de coleta seletiva de lixo 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 73% 9%
5 Frequência de coleta insuficiente 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 33 56% 7%
6 Falta de lixeiras 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 92% 11%
7 Varrição insuficiente 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 58% 7%
8 Falta de varrição 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 78% 9%
9 Descarte inapropriado de resíduos da construção civil 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 75% 9%
10 Bueiros com lixo 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 59% 7%
11 Restos da poda de árvores nas ruas 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 73% 9%
12 Falta de limpeza de terrenos baldios 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 69% 8%
13 Queimada de resíduos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5% 1%
14 Falta de limpeza das valas da estrada 1 1 2% 0%

Matriz de Avaliação Setorial: Resíduos Sólidos
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Total de bairros que preencheram as matrizes

Presença do Problema

Ausência do problema
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QQuuaaddrroo  44..22::  PPrroobblleemmaass  //  OObbsseerrvvaaççõõeess  aappoonnttaaddooss  nnaass  AAuuddiiêênncciiaass  PPúúbblliiccaass  

BAIRRO OBSERVAÇÕES 

Vila Nova e Nova Quinta 

− Existência de uma rede para capturar os resíduos jogados 
no arroio das Cabeças; 

− Acúmulo de lixo no Arroio das Cabeças, entre a BR392 até 
200m depois da ponte; 

− Aumento na frequência de coleta. 

Castelo Branco 
− Resíduos da saúde jogados em terrenos baldios; 

− Falta de horário fixo para a coleta dos resíduos. 

Miguel de Castro Moreira 
− Falta de Podas; 

− Falta de horário fixo para a coleta dos resíduos. 

São Miguel 
− Resíduos da saúde jogados em terrenos baldios; 

− Falta de horário fixo para a coleta dos resíduos. 

Vila Braz: − Carroceiros jogam o lixo em qualquer terreno 

Recreio 
− Resíduos da saúde jogados em terrenos baldios; 

− Falta de horário fixo para a coleta dos resíduos. 

Getúlio Vargas − Acúmulo de resíduos da construção civil  

Barra − Lixo na praia 

Capão Seco 
− Falta de limpeza das valas; 

− Aumento da frequência e abrangência da coleta de resíduos. 

Povo Novo 

− Aumento da frequência e abrangência da coleta de resíduos; 

− Descarte inapropriado de resíduos da construção civil na 
Rua Antônio de Souza Neto; 

− Acumulo de resíduos nos bueiros em frente à escola e ao 
posto de combustível. 

Barra Falsa − Aumento da frequência e abrangência da coleta de resíduos 

Barro Vermelho − Aumento da frequência e abrangência da coleta 

Arraial − Aumento da frequência e abrangência da coleta 

Ilha da Torotama 

− Lixo na Praia. 

− Aumento da frequência e abrangência da coleta. 

− Coleta de resíduos especial para dias de festa (Carnaval). 

− Reaproveitar os resíduos da construção civil para melhoria 
de acessos e taludes. 

Capilha (Taim) 

− Lixo na praia, que aumenta no verão com o turismo; 

− Depósito irregular de resíduos nas dunas; 

− Aumento na freqüência de coleta. 

Granjas (55, 63, 68) 

− Parte dos resíduos vai para um “lixão particular” sem 
nenhum controle da prefeitura; 

− Prática de queimada dos resíduos; 
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BAIRRO OBSERVAÇÕES 

− Os resíduos da construção civil são reaproveitados na 
própria comunidade; 

− Aumento na frequência de coleta. 

Banhado Silveira 
− Reaproveitar os resíduos da construção civil para melhoria 

de acessos e taludes 

Humaitá I / Vila Maria José / 
Vila Maria / Humaitá II − Necessidade de coleta para resíduos “especiais” 

Jardim do Sol /  
Parque Marinha 

− Realizar a coleta de resíduos “especiais/ diferenciados”; 

− Varrição insuficiente e não há limpeza de terrenos baldios; 

Parque São Pedro 
− Ampliar a varrição (em relação aos dias e áreas cobertas 

pelo serviço). 

Bolaxa 

− Informar à população o destino dos resíduos da coleta 
seletiva, para mostrar a importância; 

− Reavaliar o destino final dado aos resíduos coletados. 

Senandes − Aumento da frequência e abrangência da coleta; 

Cassino 

− Carroceiros depositam resíduos nas dunas; 

− Valorizar o profissional que recolhe os resíduos; 

− Informar à população o destino dos resíduos da coleta 
seletiva, para mostrar a importância; 

− Reavaliar o destino final dado aos resíduos coletados; 

− Disposição de restos de poda nas dunas. 

Marambaia 

− Garantir a varrição dos locais públicos, principalmente nos 
arredores dos coletores de lixo; 

− Limpeza do campo atrás da Escola Apolinário Porto Alegre. 

Porto Rei 
− Garantir a varrição dos locais públicos, principalmente nos 

arredores dos coletores de lixo. 

Ilha dos Marinheiros − Muito lixo acumulado próximo à ponte. 

 

Além dos apontamentos acima, a população teve a oportunidade de dar sugestões de 
acordo com os temas tratados no eixo temático de Resíduos Sólidos, que são comuns a 
grande parte dos bairros. São elas: 

− Falta de atividades de Educação Ambiental para adultos e crianças; 

− Falta de containers e lixeiras, e de manutenção dos existentes; 

− Necessidade de locais para armazenamento temporário dos resíduos recicláveis, das 
podas e da construção civil; 

− Fiscalização e penalização com relação ao descarte dos resíduos em “terrenos 
abandonados” e a falta de limpeza dos mesmos; 

− Ampliação da coleta seletiva (mais rotas), maior regularidade e mais divulgação dos 
horários; 
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− Reclamação de que os funcionários que recolhem os resíduos são desrespeitosos e 
não recolhem todos os resíduos. Algumas vezes é recolhido apenas o que está 
dentro do container, ou em sacolas organizadas e cujo tamanho não seja muito 
grande; 

− Como muitas ruas não têm calçamento a varrição também não existe, ou fica 
comprometida e restrita às praças e ruas principais; 

− Melhoria da coleta comum e ampliação/implantação da coleta seletiva, além da 
aumentar a divulgação sobre os dias da coleta seletiva; 

− Limpeza das valas, tanto para a remoção da vegetação quanto para a retirada dos 
resíduos. 

Analisando os dados resultantes das audiências, acima, pode-se perceber que a população 
está atenta às questões vinculadas aos resíduos sólidos. Os itens “falta de lixeira” e “lixo nas 
ruas” foram destacados de forma incisiva pela maioria das pessoas presentes na audiência. 
Entretanto, a cidade é servida de coleta diária de resíduos sólidos. O “descarte inadequado 
de resíduos da construção” também foi outro fator de intensa representatividade quanto à 
geração e disposição dos resíduos. 

Antes de propor-se alternativas para a gestão adequada dos resíduos sólidos é importante 
ressaltar algumas dificuldades e/ou obstáculos existentes atualmente no sistema: 

− controle da geração dos resíduos sólidos: a gestão adequada dos resíduos gerados 
por uma cidade passa pela responsabilidade de vários atores sendo eles públicos e 
privados. O poder público deve ter uma estrutura de controle de geração dos 
resíduos de sua competência, o que não se observa na cidade do Rio Grande. Um 
exemplo disso é o cadastramento e licenciamento ambiental das atividades 
potencialmente poluidoras. Na fase de diagnóstico, o levantamento destas atividades 
foi dificultado pela forma como se apresentaram as informações, onde as empresas 
são cadastradas pelo nome de registro na junta sem que se estabeleça uma área de 
atuação desta atividade (industrial, comercial, de prestação de serviço, etc.). Desta 
forma tornou-se impossível avaliar a quantidade de atividades geradoras de resíduos 
sólidos, indicador essencial para se estabelecer um sistema de gestão. Por outro 
lado as informações provenientes da disposição final, neste caso, o aterro sanitário, 
também foram insuficientes para este levantamento, inclusive pela falta de 
homogeneidade dos dados quanto à quantificação dos mesmos. Portanto as 
informações aqui constantes poderiam ser mais explícitas gerando uma estimativa 
mais próxima da realidade o que compromete no resultado do prognóstico realizado. 

− vale ressaltar que a atual gestão dos resíduos sólidos é comprometida pela falta de 
um plano de gerenciamento – que é objeto deste trabalho – dado que este 
regramento vai estabelecer as prioridades e responsabilidades para a gestão 
adequada dos resíduos, bem como os programas e as ações específicas para o 
sistema. 

− a falta de controle e licenciamento das atividades de coleta e transporte de resíduos 
da construção civil, incentiva de forma indireta o descarte inadequado e o 
aterramento de áreas de forma irregular. Além disso, sem este controle fica muito 
difícil quantificar a geração dos resíduos neste setor pela dificuldade de obter 
informações confiáveis sobre quanto resíduo é gerado ao longo de um determinado 
período de tempo. Este levantamento seria imprescindível para a implantação de 
uma usina de beneficiamento dos resíduos da construção e demolição, a qual 
poderia funcionar como fornecedor de matéria prima para manutenção de vias 
públicas, manufatura de tampas de boca de lobo, tijolos de preenchimento de 
parede, entre outros. 

− a coleta diária de resíduos sólidos dificulta, de forma bastante significativa, a 
implantação de um modelo de gestão que tenha por objetivo principal a redução 
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gradativa da geração de resíduos sólidos urbanos. Tanto que, mesmo neste perfil de 
atendimento ainda foi solicitado o aumento do número de coletas ou dos dias de 
coleta (para aqueles locais em que a coleta não é diária). Houve também a 
solicitação de horários bem determinados do serviço de coleta, com “horário fixo” 
como descrito no Quadro 4.2. Este cenário é o resultado do sistema atual ter que se 
adequar ao crescimento acelerado da população, sem um padrão estabelecido, bem 
como a falta de um projeto eficiente de educação ambiental de caráter técnico-social 
com objetivos e metas bem definidos através de programas e planos. 

Realizada a avaliação do sistema quanto às suas fragilidades e acrescentando as 
expectativas elencadas pela população, é realizada uma análise para propor soluções e 
alternativas que minimizem as intervenções externas e que as oportunidades sejam bem 
aproveitadas através dos objetivos, metas e ações traçadas para cada tipo de resíduo sólido 
constante em sua cadeia.  

As responsabilidades do órgão público municipal competente devem permear a redução da 
geração de resíduos, o aumento da reutilização e da reciclagem, o oferecimento do depósito 
e tratamento ambientalmente saudável dos resíduos, e a constante melhoria e ampliação do 
alcance de seus serviços através de ações, como por exemplo: 

− proibição da disposição de resíduos de qualquer natureza em áreas não licenciadas; 

− orientação, fiscalização e controle de todos os agentes envolvidos; 

− ações educativas visando reduzir a geração de resíduos; 

− cadastramento de áreas da região, públicas ou privadas, aptas para o recebimento, 
triagem, armazenamento, destinação e disposição dos resíduos gerados por 
pessoas físicas ou jurídicas, em conformidade com o porte da área urbana municipal; 

− definição dos critérios para o cadastramento de fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes.  

Nesse contexto, com o intuito de propor atividades para solucionar os problemas apontados 
e melhorar a prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, definem-se 
alguns termos que precisam ser claramente entendidos para a elaboração dos programas, 
projetos e ações. Desse modo, cabe destacar: 

− objetivo geral: é o alvo ou situação que se pretende alcançar. Aqui se determina para 
onde o poder público deve dirigir seus esforços; 

− objetivo específico: é correlacionado às áreas funcionais, que devem ser atingidas 
com a finalidade de se alcançar o objetivo geral do poder público; 

− meta: corresponde aos passos ou etapas, perfeitamente quantificados e com prazos 
para alcançar os objetivos. As metas são decomposições dos objetivos ao longo do 
tempo (anos, semestres, meses, etc.); e 

− ação: indica o caminho mais adequado a ser trilhado para alcançar os objetivos e as 
metas estabelecidas.  

Tendo como base o objetivo geral do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é a 
universalização do acesso ao saneamento básico, em termos quanti-qualitativos, de forma 
equânime, permanente e com controle social, são estabelecidos os objetivos específicos de 
cada uma das esferas que compõem o saneamento.  

No caso dos resíduos sólidos, foram estabelecidos diversos objetivos específicos para os 
diferentes tipos de resíduos, bem como para as atividades de manejo e disposição final. A 
partir desses objetivos foram estabelecidas metas de atendimento (em percentual), além 
dos prazos – curto, médio e longo – para que as mesmas sejam alcançadas. Por fim, foram 
relacionadas as ações necessárias para que se cumpram as metas e os prazos e, dessa 
forma, se alcance os objetivos pretendidos. 
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No quadros a seguir estão apresentadas as informações relacionadas acima. Salienta-se 
que as ações são simplesmente relacionadas, tendo em vista que o detalhamento delas 
ocorrerá no próximo produto a ser entregue. 

QQuuaaddrroo  44..33::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  rreecciicclláávveeiiss  

Cód. Objetivo Específico 
Metas / Prazos 

CURTO  MÉDIO  LONGO  

1 Ampliar a coleta seletiva no município 70% 95% 100% 

QQuuaaddrroo  44..44::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  rreecciicclláávveeiiss  

Ação 
Prazo  

Responsável 
Início Fim 

Cadastrar as associações e cooperativas que trabalham com 
reciclagem 2013 (até dezembro) SMCSU 

Elaborar mapa com setores e freqüências estabelecidas 2014 (duração: 4 meses) SMCSU 

Informar a população com antecedência 2014 (duração: 5 meses) 
SMMA, SMCSU e 

SMEd 

Implantar projeto piloto de coleta seletiva porta a porta 2014 (duração: 5 meses) 
Poder público, 
associações e 
catadores 

Criar cartilhas e entregar a cada usuário explicando o serviço, 
dia e horário além da forma correta de acondicionamento e 
dos tipos de materiais a serem separados 

2014 20334 SMCSU 

Contratar agentes comunitários que farão o 
acompanhamento do serviço na sua região 2014 2015 SMCSU 

Capacitar funcionários e agentes comunitários dando 
treinamento para que possam disseminar seus ensinamentos 
nos bairros 

2014 (duração: 1 ano) 
SMMA, SMCSU e 

SMEd 

Avaliar quais os procedimentos e ações sugeridas na 
implantação do projeto piloto da coleta seletiva que deram 
certas ou erradas (feedback) 

2014 SMCSU 

Ampliar a coleta seletiva para os condomínios horizontais e 
verticais e para as instituições públicas, privadas e do terceiro 
setor 

2014 20335 SMCSU 

Ampliar a educação ambiental 2015 (anualmente) SMMA e SMCSU 
Buscar parcerias na indústria e comércio para ampliar o 
recolhimento de material reciclável 2014 2033 SMMA E SMCSU6 

Discutir qual a forma mais eficiente tanto operacionalmente 
quanto socialmente, de executar o serviço (de forma pública, 
privada ou através de cooperativas; ou então uma parceria 
entre ambos) 

2015 (retomar a discussão 
com uma frequência de 2 

anos) 
SMMA e SMCSU 

Fiscalizar o serviço 2014 2033 SMCSU 

QQuuaaddrroo  44..55::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ssóólliiddooss  uurrbbaannooss  

Cód Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO  MÉDIO LONGO  

1 Melhorar a qualidade, controle e fiscalização do serviço prestado 70% 100% 100% 

2 Promover a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços 100% 100% 100% 

                                                
4 Esta ação deve ser permanente já que a cidade comporta uma variação significativa de população flutuante 
além do elevado crescimento populacional. 
5 A ação deve ser contínua, desenvolvendo-se à medida que novos condomínios são instalados. 
6 Esta ação deve ser permanente no sentido de buscar um número cada vez maior de colaboradores deste setor. 
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QQuuaaddrroo  44..66::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ssóólliiddooss  uurrbbaannooss  

Ação 
Prazo 

Responsável 
Início Fim 

Contratar técnico habilitado e com experiência comprovada 2014 2016 Prefeitura / SMCSU 

Treinar os funcionários públicos que trabalham com gestão 
dos resíduos sólidos 2014 2020 SMCSU 

Elaborar manual de operação e manutenção para os serviços 
de coleta domiciliar 2014 SMCSU 

Rever a forma de contratação dos serviços 2014 2015 SMCSU 

Elaborar mapas, planilhas e procedimentos que facilitem o 
controle dos serviços 2014 SMCSU 

Intensificar a fiscalização dos serviços de coleta domiciliar, 
inclusive dos grandes geradores 2014 2020 SMCSU 

Conscientizar a população através de campanhas visando 
reduzir, reciclar e reutilizar os materiais 

2014 2033 SMMA e SMCSU 

Reavaliar as condições políticas e jurídicas da cobrança de 
taxa de coleta de resíduos 2015 SMF, SMCSU e SMCP  

Usar indicadores para verificar a eficiência dos serviços 2014 2033 SMCSU 

QQuuaaddrroo  44..77::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  ccooooppeerraattiivvaass  ee  aassssoocciiaaççõõeess  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 Fortalecer as cooperativas e associações (organizações) 90% 100% 100% 

QQuuaaddrroo  44..88::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  ccooooppeerraattiivvaass  ee  aassssoocciiaaççõõeess  

Ação 
Prazo 

Responsável 
Início Fim 

Catalogar os locais que estão dispostos a realizar a triagem 
dos materiais em galpões equipados para a realização dos 
trabalhos 

2013 2015 SMCSU 

Capacitar os funcionários públicos para instruir as 
organizações 

2014 SMCSU 

Capacitar, treinar e equipar as organizações e seus 
colaboradores 2014 2020 SMMA e SMCSU 

Treinar e auxiliar os gestores das cooperativas no controle de 
processos 2014 2016 SMMA e SMCSU 

Elaborar planilhas de controle e manter a organização com a 
documentação em dia 2014 2030 SMCSU 

Procurar parceiros que queiram investir na sustentabilidade 
social e financeira do projeto 

2014 2020 SMMA e SMCSU 

Efetuar parcerias entre as próprias organizações no intuito de 
reduzir os custos e ampliar o faturamento unindo forças, 
excluindo possíveis "atravessadores" 

2014 2030 SMCSU 

QQuuaaddrroo  44..99::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  ddiissppoossiiççããoo  ffiinnaall  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 Promover a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços 100% 100% 100% 
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QQuuaaddrroo  44..1100::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  ddiissppoossiiççããoo  ffiinnaall  

Ação 
Prazo 

Responsabilidade 
Início Fim 

Fazer o controle rigoroso (dia/mês/ano) da quantidade de 
resíduos que entra no aterro sanitário, com planilhas de 
controle de atividade, entrada, volume. freqüência, peso ou 

2013 2033 RGA 

QQuuaaddrroo  44..1111::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  vvaarrrriiççããoo  ee  lliimmppeezzaa  ppúúbblliiccaa  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 Melhorar a qualidade, controle e fiscalização do serviço 75% 90% 100% 

2 Dar a disposição final adequada aos resíduos 70% 95% 100% 

QQuuaaddrroo  44..1122::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  vvaarrrriiççããoo  ee  lliimmppeezzaa  ppúúbblliiccaa  

Ação 
Prazo 

Responsabilidade 
Início Fim 

Contratar técnico experiente para apoio 2014 2016 Prefeitura / SMCSU 

Elaborar manual de operação e manutenção para a limpeza 
urbana 

2014 SMCSU 

Treinar os funcionários administrativos, operacionais e 
gerenciais 2014 2015 SMCSU 

Elaborar procedimentos, mapas e planilhas que facilitem o 
controle dos serviços 2014 SMCSU 

Criar equipe(s) para coleta de materiais de grande volume 2014 SMCSU 

Intensificar a fiscalização dos serviços 2014 2020 SMCSU 

Fazer pontos/zonais, contendo equipe de trabalho, que 
facilitem a logística de limpeza e varrição. 

2014 2030 SMCSU 

QQuuaaddrroo  44..1133::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ddaa  ccoonnssttrruuççããoo  cciivviill,,  ddeemmoolliiççããoo  ee  vvoolluummoossooss  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 Averiguar situação dos RCC gerados no Município 70% 90% 100% 

2 Eliminar áreas ou bolsões de lixo destinados aos RCC’’s 90% 100% 100% 

3 Criar PEV’s para recebimento de resíduos com volume inferior a 
1m³ (2 por ano) 60% 90% 100% 

4 Avaliar locais para destinação correta de RCC acima de 1m³ 50% 100% 100% 

QQuuaaddrroo  44..1144::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ddaa  ccoonnssttrruuççããoo  cciivviill,,  ddeemmoolliiççããoo  
ee  vvoolluummoossooss  

Ação 
Prazo 

Responsabilidade 
Início Fim 

Identificar os geradores de RCC assim como todos os 
transportadores deste tipo de material e cadastrá-los 2014 2015 SMMA e SMCSU 

Identificar e solicitar que os grandes geradores efetuem seus 
Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 2014 2033 SMMA 

Trabalhar a conscientização ambiental visando reduzir a 
geração de resíduos na construção civil 2014 2030 SMMA e SMCSU 
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Ação 
Prazo 

Responsabilidade 
Início Fim 

Efetuar a limpeza dos focos de disposição de RCC 2014 2015 SMCSU 

Responsabilizar os proprietários de terrenos particulares para 
a limpeza de focos 

2014 2030 SMCSU 

Cadastrar, fiscalizar e monitorar os locais com terreno baldio  2014 2018 SMCSU 

Cercar os terrenos públicos 2014 2015 SMCSU 

Criar e fortalecer campanhas de educação ambiental da 
população para não jogar lixo em locais proibidos e utilizar os 
PEV’s sempre quando necessário. 

2014 2030 SMCSU 

Elaborar o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil e Volumosos 2014 SMMA e SMCSU 

Fazer um levantamento de áreas com vocação para a 
construção dos PEV ou Ecopontos 2014 2015 SMMA e SMCSU 

Identificar possíveis pontos de destinação de RCC na cidade 
visando reduzir a distância de transporte 2014 2015 SMMA e SMCSU 

Buscar parceria com o sindicato vinculado ao setor 
(Sinduscon)  para a criação de uma empresa de 
beneficiamento dos RCC’s  de forma compartilhada de gestão 

2015 SMMA e SMCSU 

 

QQuuaaddrroo  44..1155::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ssóólliiddooss  ddee  sseerrvviiççooss  ddee  ssaaúúddee  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 Manuseio, tratamento e destinação adequada dos Resíduos de 
Serviço de Saúde – RSS 90% 90% 100% 

QQuuaaddrroo  44..1166::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ssóólliiddooss  ddee  sseerrvviiççooss  ddee  ssaaúúddee  

Ação 
Prazo 

Responsabilidade 
Início Fim 

Promover e fiscalizar a elaboração e implantação do PGRSS 
nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde  2014 2030 SMMA 

Fazer o levantamento e licenciamento de todas as atividades 
potencialmente poluidoras geradoras de RSSS que já estão 
operando 

2014 2015 SMMA 

Intensificar as ações de fiscalização dos serviços de saúde, na 
questão do manejo, armazenamento, coleta, tratamento e 
destinação final dos resíduos 

2014 2020 SMMA 

Fazer estudo de viabilidade econômica e ambiental (com 
parceria da Universidade Federal) para tratamento deste 
resíduo em unidade mais próxima da cidade 

2015 2018 
SMMA, SMCSU e 

Universidade Federal 

Fazer o regramento para a geração dos Resíduos de Serviços 
de Saúde na fonte geradora 2014 2015 SMMA e SMCSU 

Promover a capacitação constante dos funcionários dos 
estabelecimentos públicos de saúde geradores de RSS, 
quanto à separação e acondicionamento adequado 

2014 2033 SMCSU 
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QQuuaaddrroo  44..1177::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddaa  llooggííssttiiccaa  rreevveerrssaa  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 Destinação adequada dos resíduos com logística reversa, com o 
retorno, à indústria, dos materiais pós-consumo 50% 80% 100% 

QQuuaaddrroo  44..1188::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ddaa  llooggííssttiiccaa  
rreevveerrssaa  

Ação 
Prazo 

Responsabilidade 
Início Fim 

Implantar em parceria com as indústrias e grandes geradores 
uma Central regional de recebimento, triagem e 
armazenamento temporário, para a posterior coleta dos 
responsáveis 

2015 2025 

SMMA, SMCSU, SMCP, 
Coordenação de 

Defesa do Consumidor 
e Gabinete de 

Programas e Projetos 
Especiais 

Criar Pontos de Entrega Voluntária – PEVs, para devolução e 
acumulação temporária de resíduos com logística reversa 

2014 2016 SMMA e SMCSU 

Fomentar/Incentivar a instalação de empresas 
desmontadoras e que realizem a descontaminação deste tipo 
de material 

2014 2033 

SMMA, SMCSU, SMCP 
e Gabinete de 

Programas e Projetos 
Especiais 

Implantar campanhas educativas e informativas sobre a 
correta destinação dos resíduos com logística reversa 2014 2033 SMMA e SMCSU 

Criar parcerias com sindicatos, empresários, comerciantes e 
fabricantes – responsabilidade compartilhada 2015 2018 SMMA e SMCSU 

 

QQuuaaddrroo  44..1199::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ddooss  sseerrvviiççooss  ppúúbblliiccooss  ddee  ssaanneeaammeennttoo  bbáássiiccoo  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 Dar a destinação final ambientalmente adequada aos Resíduos dos 
Serviços Públicos de Saneamento Básico 50% 80% 100% 

QQuuaaddrroo  44..2200::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ddooss  sseerrvviiççooss  ppúúbblliiccooss  ddee  
ssaanneeaammeennttoo  bbáássiiccoo  

Ação 
Prazo 

Responsabilidade 
Início Fim 

Efetuar análise completa quantitativa e qualitativa dos 
resíduos gerados nas ETA´s, ETE´s e drenagens pluviais 
visando identificar a solução de destino final apropriada 

2014 2016 SMMA, SMCSU e 
CORSAN 

Analisar o material e verificar se existe a possibilidade de 
realizar a compostagem 2014 2016 SMMA e CORSAN 

Averiguar a possibilidade de coprocessamento do lodo de ETA 
e ETE, como agregado, em indústrias, como por exemplo, 
cerâmicas e cimentícias; 

2015 2020 SMMA, CORSAN e 
Universidade Federal 

Efetuar pesquisas em busca de novas tecnologias para o 
aproveitamento energético do material 2016 2020 

SMMA, CORSAN e 
Universidade Federal 
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QQuuaaddrroo  44..2211::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ddee  óólleeooss  ccoommeessttíívveeiiss  ((RROOCC))  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 Sensibilização da sociedade na separação e reutilização dos óleos 
comestíveis 70% 100% 100% 

QQuuaaddrroo  44..2222::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ddee  óólleeooss  ccoommeessttíívveeiiss  ((RROOCC))  

Ação 
Prazo  

Responsável  
Início Fim 

Informar a sociedade sobre a maneira correta de 
acondicionamento do ROC 2014 3033 SMMA e SMCSU 

Criar programas de coleta para dar a destinação correta do 
material 2014 2016 SMCSU 

Criar Pontos de Entrega Voluntária – PEVs para acumulação 
temporária dos resíduos em conjunto com os PEV´S dos RCC) 2014 2016 SMCSU 

Fomentar o processamento e transformação deste resíduo 
em novos produtos, inclusive em biodiesel para reutilização 
no próprio município 

2015 2025 
SMMA, SMCSU e 

Universidade Federal 

QQuuaaddrroo  44..2233::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  iinndduussttrriiaaiiss  ((RRII))  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 
Eliminação completa dos resíduos industriais destinados de maneira 

inadequada no meio ambiente e ou Aterro Sanitário 70% 90% 100% 

QQuuaaddrroo  44..2244::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  iinndduussttrriiaaiiss  ((RRII))  

Ação 
Prazo  

Responsável 
Início Fim 

Promover o controle e a elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos para todas as atividades 
geradoras de resíduos sólidos (perigosos e não perigosos) 
passíveis de licenciamento ambiental 

2014 2033 SMMA 

Atualizar o cadastro dos geradores de resíduos sólidos 
industriais passíveis de licenciamento ambiental ou 
autorização e cadastramento ambiental (conforme o Art. 20 
da Lei 12.305 da PNRS) possibilitando o controle e 
monitoramento desta atividade 

2014 SMMA 

Fiscalizar a execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos nas atividades passíveis de licenciamento ambiental  

2014 2033 SMMA 

Condicionar a emissão do Alvará de Funcionamento das 
atividades passíveis de licenciamento ambiental à 
apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

2014 2033 SMMA 

Incentivar a segregação, separação, acondicionamento e 
coleta dos materiais visando contribuir com a reciclagem de 
materiais 

2014 2033 SMMA 

QQuuaaddrroo  44..2255::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ddooss  sseerrvviiççooss  ddee  ttrraannssppoorrtteess  ((RRSSTT))  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 
Destinar adequadamente todos os resíduos de transportes gerados 
na cidade 90% 100% 100% 
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QQuuaaddrroo  44..2266::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  ddooss  sseerrvviiççooss  ddee  ttrraannssppoorrtteess  
((RRSSTT))  

Ação 
Prazo 

Responsável 
Início Fim 

Catalogar as informações a respeito dos locais geradores 
deste tipo de resíduo no município 

2014 2015 SMCSU e DATC 

Atuar em conjunto com a ANTT no sentido de conhecer, 
informar e fiscalizar os locais que geram este tipo de resíduo 
no Estado e município 

2014 2015 SMMA e SMCSU 

Exigir os Planos de Gerenciamento aos estabelecimentos de 
grande porte 

2014 2033 SMMA 

Buscar nas responsabilidades compartilhadas a construção de 
um local para armazenamento destes resíduos até a 
disposição final adequada pelo responsável e/ou gerador 

2014 2016 SMMA 

QQuuaaddrroo  44..2277::  OObbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  rreessíídduuooss  aaggrroossssiillvvooppaassttoorriiss  ((RRAA))  

Cód. Objetivos Específicos 
Metas / Prazos 

CURTO MÉDIO LONGO 

1 Destinação adequada de todos os resíduos agrossilvopastoris por 
compostagem, biodigestão ou outras tecnologias 50% 70% 100% 

QQuuaaddrroo  44..2288::  RReellaaççããoo  ddee  aaççõõeess  ppaarraa  aallccaannççaarr  ooss  oobbjjeettiivvooss  ee  mmeettaass  ppaarraa  RReessíídduuooss  AAggrroossssiillvvooppaassttoorriiss  ((RRAA))  

Ação 
Prazo 

Responsável 
Início Fim 

Realizar inventário dos resíduos agrossilvopastoris orgânicos 2014 2018 SMMA e SMCSU 

Fomentar o aproveitamento energético dos resíduos 
agrossilvopastoris orgânicos através de sistemas de 
tratamento (biodigestão) individuais ou consorciados 

2015 2025 
SMMA e Universidade 

Federal 

Firmar parcerias com órgãos Estaduais e ou Federais no 
sentido de criar fundos públicos que visem a implementação 
de projetos auto-suficientes na produção de agroindústrias 
primárias associadas ao setor agrossilvopastoril, buscando a 
minimização da geração de resíduo e o manejo adequado dos 
mesmos 

2018 2033 SMMA 

Fortalecer o sistema existente de coleta, armazenamento e 
devolução de embalagens agrotóxicas 2014 2015 SMMA 

Fomentar o desenvolvimento e inovação de tecnologias para 
o aproveitamento de resíduos agrossilvopastoris 2015 2033 SMMA 

Fomentar a melhoria da produtividade e criação de novas 
tecnologias de produção 

2015 2033 

SMMA, SMDIER e 
Gabinete de 

Programas e Projetos 
Especiais 
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55  AANNÁÁLLIISSEE  EECCOONNÔÔMMIICCAA  PPRREELLIIMMIINNAARR  
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5 ANÁLISE ECONÔMICA PRELIMINAR 
De acordo com estudo econômico realizado em relação aos serviços de resíduos sólidos 
urbanos, tomando como base a fonte de informações do SNIS, pode-se observar os índices 
de receita arrecadada (indicador I011 - Receita Arrecadada per capita com serviço de 
manejo) e de despesa média per capita (I006 - Despesa média per capita com serviço de 
manejo), insumos que possibilitam a análise da suficiência financeira. Os Quadro 5.1 e 
Quadro 5.2 abaixo demonstram o histórico das receitas e despesas com manejo de resíduos 
sólidos. 

QQuuaaddrroo  55..11::  RReecceeiittaass  ee  DDeessppeessaass  ccoomm  mmaanneejjoo  ddee  RRSSUU  

R$/ano 2008 2009 2010 

Ge006 – Receita Arrecadada Não disponibilizada 2.968.337,66 3.453.975,95 

Ge007 – Despesa Total 9.687.301,62 11.838.996,52 13.387.064,89 
Fonte: Sistema Nacional de Informações de Saneamento – Série Histórica 

QQuuaaddrroo  55..22::  RReecceeiittaa  AArrrreeccaaddaaddaa  ee  DDeessppeessaa  ((mmééddiiaa  ppeerr  ccaappiittaa  ccoomm  sseerrvviiççoo  ddee  mmaanneejjoo))  

R$/hab. 2008 2009 2010 

I011 - Receita Arrecadada média per capita Não disponibilizada 15,74 18,23 

I006 - Despesa média per capita 51,56 62,77 70,67 
Fonte: Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS 2010 

Após a análise dos dados apresentados nos quadros observa-se que no período analisado 
os valores correspondentes as despesas com RSU supera o valor arrecadado pela 
prefeitura, provenientes dos impostos pagos pelos contribuintes. Conclui-se então que o 
município deve suprir estas despesas para que ocorra a gestão dos resíduos sólidos, desde 
a sua coleta, gerenciamento e manejo até a disposição final. Neste cenário, pode-se dizer 
que com a receita arrecadada, o município atenderia aproximadamente 30% das demandas 
apresentadas.  

Pela análise dos dados provenientes do SNIS (Quadros 5.1 e 5.2) e com o incremento da 
população até o horizonte final do Plano, torna-se evidente a necessidade de reestruturar o 
sistema atual para sustentar a atividade de manejo de RSD no prazo deste Plano 

Para a análise da capacidade financeira, utilizou-se o índice de suficiência financeira, o qual 
é a divisão entre a receita arrecadada média per capita e a despesa média per capita, 
obtendo-se o seguinte: 

QQuuaaddrroo  55..33::  ÍÍnnddiiccee  ddee  CCaappaacciiddaaddee  FFiinnaanncceeiirraa  ddooss  SSeerrvviiççooss  ccoomm  mmaanneejjoo  ddee  RReessíídduuooss  SSóólliiddooss  UUrrbbaannooss  

Adimensional 2008 2009 2010 

Índice de Suficiência Financeira - 25,08 25,80 

Fica claro, pela análise feita até então, que a gestão integrada dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) no município do Rio Grande não pode ser sustentada apenas pela receita 
de arrecadação dos impostos, caracterizando que o sistema não apresenta sustentabilidade 
financeira por si só. De fato, a PNRS preconiza a sustentabilidade econômica do sistema de 
gestão dos resíduos sólidos, o que na maior parte dos municípios não acontece ou tem 
metas com prazos bastante longos para atingir.  

O cenário atual mostra que o município precisa elencar prioridades transversalizadas em 
projetos públicos e com o apoio do ente privado para atingir suas metas ou, pelo menos, 
reverter esta situação. Além dos resíduos domiciliares, incluem-se aqueles gerados em 
serviços de saúde, os resíduos da construção civil e os resíduos industriais, os quais 
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embora possuam a fiscalização do órgão ambiental, através de seus Planos de 
Gerenciamento de Resíduos, ainda há ocorrências de disposição irregular por aqueles que 
ainda não possuem o licenciamento e/ou que não estão sujeitos a licenciamento. Este 
cenário, entretanto, não está isolado daqueles encontrados na maioria dos municípios 
brasileiros. Apenas têm-se diferenças que variam de acordo com o perfil da cada município.  

No município, o cálculo da taxa de serviços urbanos, tendo como fato gerador a coleta de 
lixo está regulamentado pela Lei Municipal 5.352/1999, conforme informação da Secretaria 
de Município da Fazenda (Anexo 2). O Quadro 5.4 apresenta os dados relativos à 
arrecadação devida á taxa de limpeza urbana nos anos de 2005 até 2012.   

QQuuaaddrroo  55..44::  AArrrreeccaaddaaççããoo  pprroovveenniieennttee  ddaa  ttaaxxaa  ddee  lliimmppeezzaa  uurrbbaannaa  

ANO Órgão QUANTO À TAXA DE LIMPEZA URBANA Valor 
Arrecadado 

2012 SMF Taxa de Coleta de Lixo 4.142.704,41 

2011 SMF Taxa de Coleta de Lixo 3.760.984,54 

2010 SMF Taxa de Coleta de Lixo 3.453.975,95 

2009 SMF Taxa de Coleta de Lixo 2.968.337,76 

2008 SMF Taxa de Coleta de Lixo 2.634.472,59 

2007 SMF Taxa de Coleta de Lixo 2.512.637,11 

2006 SMF Taxa de Coleta de Lixo 2.402.250,80 

2005 SMF Taxa de Coleta de Lixo 2.307.242,18 

Fonte: Secretaria do Município da Fazenda do Rio Grande, 2013 

As despesas relacionadas à prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos podem ser avaliados, pelo menos em parte, avaliando-se os 
recursos destinados à coleta seletiva e  

QQuuaaddrroo  55..55::  RReeccuurrssooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  ccoolleettaa  sseelleettiivvaa,,  nnaa  uunniiddaaddee  oorrççaammeennttáárriiaa    22666655--EEdduuccaaççããoo  AAmmbbiieennttaall  --
  CCoolleettaa  SSeelleettiivvaa  

ANO Órgão Dotação 
Autorizada Empenhado Liquidado Pago 

2012 SMMA 12.487,60 2.991,50 2.991,50 2.991,50 

2011 SMMA 16.000,00 15.541,71 15.456,71 15.309,76 

2010 SMMA 13.000,00 8.396,65 8.396,65 7.945,65 

2009 SMMA 4.700,00 1.165,00 1.165,00 1.165,00 

2008 SMMA 3.454,65 3.454,65 3.454,65 3.454,65 

2007 SMMA 9.000,00 2.231,29 2.231,29 2.231,29 

2006 SMMA 10.000,00 2.762,87 2.762,87 2.762,87 

2005 SMMA 16.000,00 271,55 271,55 271,55 

Fonte: Secretaria do Município da Fazenda do Rio Grande, 2013 
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QQuuaaddrroo  55..66::  RReeccuurrssooss  ddeessttiinnaaddooss  àà  ccoolleettaa  ccoommuumm  --  UUnniiddaaddee  OOrrççaammeennttáárriiaa  22441111--  MMaannuutteennççããoo  ddaa  uunniiddaaddee  ddee  
lliimmppeezzaa  ppúúbblliiccaa  

ANO Órgão Dotação 
Autorizada Empenhado Liquidado Pago 

2012 SMSU 22.947.354,80 22.911.656,58 17.420.148,88 17.378.410,62 

2011 SMSU 19.098.289,91 19.097.630,34 17.431.879,50 17.431.879,50 

2010 SMSU 14.616.396,84 14.343.797,78 14.314.964,47 14.284.615,41 

2009 SMSU 12.400.395,69 12.397.734,88 10.804.378,84 5.982.060,42 

2008 SMSU 8.671.535,51 8.647.905,51 8.647.905,51 8.627.343,64 

2007 SMSU 3.465.900,00 7.807.477,95 7.761.869,45 7.661.918,12 

2006 SMSU 5.792.881,87 5.727.489,16 5.727.489,16 5.727.489,16 

2005 SMSU 8.245.841,00 8.207.756,61 7.412.846,22 7.359.520,68 

Fonte: Secretaria do Município da Fazenda do Rio Grande, 2013 

 

O Quadro 5.6 indica os recursos destinados a atual SMCSU, que é a secretaria cuja 
competência engloba a gestão dos sistemas de controle e fiscalização do cumprimento da 
legislação municipal, relativa ao parcelamento e uso do solo urbano, às edificações e às 
posturas municipais, bem como a manutenção e execução dos serviços urbanos em geral. 
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AANNEEXXOOSS  
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AANNEEXXOO  11::   MMOODDEELLOO  DDEE  RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  ––  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  RREEVVEERRSSAA  
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MODELO DE RESOLUÇÃO – APOIO A LOGÍSTICA REVERSA 

 

RESOLUÇÃO Nº XX 

Estabelece disposições sobre a instalação de recipientes para a coleta de produtos que, 
quando descartados, tornam-se potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA, órgão 
superior do Sistema Municipal do Meio Ambiente, de caráter deliberativo e normativo, 
responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da Política Municipal do 
Meio Ambiente, bem como dos demais planos afetos à área, no uso das competências e: 

Considerando a necessidade de implementar medidas de redução dos impactos ambientais 
causados pelo crescente descarte de resíduos urbanos potencialmente perigosos à saúde e 
ao meio ambiente;   

Considerando a responsabilidade do produtor de bens e serviços na geração dos resíduos 
urbanos, nos termos da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre mudança do Clima 
(aditivo ao Protocolo de Montreal), da Lei Estadual 9.921, de 27 de julho de 1993 e do 
Decreto Estadual 38.356/98;  

Considerando o disposto na Resolução 313 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA, de 29 de outubro de 2002; 

RESOLVE APROVAR o seguinte: 

Art. 1.º - As empresas e redes de assistência técnica que comercializem ou distribuam 
produtos que ao serem descartados pelos usuários, passam a constituir os resíduos 
urbanos potencialmente causadores de risco à saúde e ao meio ambiente, dotar-se-ão de 
recipientes de coletas seletiva nos locais em que se realizarem suas atividades. 

§ 1.º - Compreende-se entre estas empresas as empresas que, possuindo sede, filial ou 
representação comercial no Rio Grande, comercializem ou distribuam os produtos que, ao 
serem descartados pelos usuários, pessoa física ou jurídica, passam a constituir os resíduos 
urbanos acima referidos, aí inseridas, dentre outras: 

I - os supermercados, pequenos mercados, padarias; 

II - farmácias; 

III- empresas fornecedoras de aparelhos celulares e peças de reposição; 

IV- empresas que comercializem baterias para automóveis; 

V - ferragens; 

VI - empresas fornecedoras de cartuchos de impressão e toner, inclusive recondicionados; 

VII - lojas de utilidades domésticas. 

§ 2.º - Compreende-se entre as redes de assistência técnica todas as prestadoras de 
serviços que efetuarem reparos nos produtos que, ao serem descartados pelos usuários, 
passam a constituir os resíduos urbanos nesta Resolução, e que vierem a produzir o 
mencionado resíduo na execução de seus serviços, aí inseridos, dentre outros: 

I - assistência técnica de aparelhos celulares; 

II - assistência técnica de impressoras e fotocopiadoras; 

III - oficinas mecânicas; 

IV - recondicionadoras de produtos usados. 

§ 3.º - São considerados produtos que, ao serem descartados pelos usuários, passam a 
constituir resíduos urbanos, para efeito desta resolução: 
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I - as pilhas e baterias, recarregáveis ou não, incluídas as baterias de relógio, de aparelhos 
celulares, de telefone sem fio, de brinquedos, de placas de computador, entre outros, 

II - baterias automotivas, 

IV- as lâmpadas fluorescentes a vapor de mercúrio; 

V - os frascos e aerossóis em geral, exceto os classificados como de higiene pessoal; 

VI- os termômetros e os outros produtos que contenham mercúrio; 

VII- os cartuchos de impressoras jato-de-tinta e matriciais; 

VIII - os toners de fotocopiadoras e impressoras a laser. 

Art. 2.º - A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e o encaminhamento para a 
destinação final dos resíduos urbanos aqui tratados é responsabilidade das empresas que 
efetuarem comercialização dos produtos, que, ao serem descartados pelos usuários, 
passam a constituir os resíduos urbanos potencialmente perigosos à saúde e ao meio 
ambiente, e que estejam com matriz, filial ou representação comercial estabelecida no 
Município, o mesmo critério se aplicando às prestadoras de serviços que realizam 
assistência técnica autorizada, gerando os resíduos urbanos, a partir dos produtos 
mencionados no § 2º do artigo 1º. 

§1º - As empresas e assistências técnicas autorizadas que comercializem ou distribuam ao 
consumidor, pessoa física ou jurídica, ou efetuarem reparos nos produtos acima definidos, 
gerando resíduo urbano potencialmente perigoso à saúde e ao meio ambiente, deverão se 
submeter a licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

§2° - No caso de contratação de terceiros, de direito púb lico ou privado, para execução de 
uma ou mais das atividades previstas no caput, configurar-se-á responsabilidade solidária, 
devendo os executores das atividades mencionadas no caput ser licenciados em 
conformidade com a legislação vigente junto à entidade ou órgão ambiental competente. 

Art. 3.º- Os locais de coleta para resíduos específicos dentre os referidos na presente 
Resolução, que atendam aos critérios técnicos e legais mínimos aplicáveis, deverão ser 
identificados e sinalizados quanto ao tipo de resíduo e aos riscos que representam à saúde 
e ao meio ambiente. 

Parágrafo único – Os locais referidos no caput deste artigo poderão ser de responsabilidade 
das empresas e redes de assistência técnica que comercializem ou distribuam os produtos 
que ao serem descartados constituem resíduo urbano ou de pessoa física ou jurídica 
designada para esta finalidade. 

Art. 4.°- As empresas e redes de assistência técnica que comer cializem produtos aqui 
tratados deverão desenvolver campanhas educativas por meio de cartazes, “folders” e 
outros instrumentos de divulgação quanto às medidas adotadas para o cumprimento do 
disposto na presente Resolução, alertando e despertando a conscientização dos usuários 
com relação à importância e à necessidade da correta destinação final dos produtos, bem 
como aos riscos que esses representam à saúde e ao meio ambiente, se manuseados e 
descartados incorretamente. 

Art. 5°- A presente Resolução entrará em vigor num pra zo de seis meses de sua publicação, 
devendo neste período ser dado ampla divulgação de seu conteúdo por parte do poder 
público municipal. 

Art. 6º - O descumprimento do disposto nesta Resolução e na Lei que está regulamentando 
implicará sanções de natureza administrativa, civil e penal nos termos da legislação vigente. 

Rio Grande, xx de xxxxx 20xx. 

Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
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AANNEEXXOO  22::   LLEEII  MMUUNNIICCIIPPAALL  NNºº  55..335522//11999999  
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