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APRESENTAÇÃO 

O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGiRS) 

de Monte Alegre dos Campos foi elaborado de acordo com os termos que constam no 

contrato n˚ 103/2012 entre o município e a empresa Ambiativa Consultoria Ambiental 

Ltda, sendo que, oportunamente, foi revisado e atualizado conforme prevê a legislação 

atual e eguindo os ditames do contrato nº firmado entre municípioe e a empresa 

ENTAAL Engenharia, Serviços de Tratamento de Água e Análises Ltda. 

O objetivo de um PMGIRS é o de planejar e definir diretrizes técnico-

administrativas para um manejo adequado dos resíduos sólidos. Segundo Alday (2000), 

planejar é projetar um conjunto de ações para atingir um resultado claramente definido. 

Desta forma, o PMGIRS deve ser um instrumento que orientará as ações do município 

no manejo correto dos resíduos sólidos, uma vez que é de sua responsabilidade. 

O PMGIRS foi elaborado e revisado considerando o conteúdo apresentado no 

artigo 19 da Lei n˚ 12.235 (BRASIL, 2010) – Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os 

capítulos que constam deste Plano são apresentados na sequencia: 

Capítulo 1: aspectos gerais do município, tais como: dados demográficos, clima, 

vegetação, hidrologia, geologia e aspectos socioeconômicos; 

Capítulo 2: análise da legislação federal, estadual e municipal; 

Capítulo 3: diagnóstico das condições de manejo dos resíduos sólidos: domésticos, 

seletivos, de limpeza urbana, de construção civil, de serviços de saúde, funerários, com 

logística reversa obrigatória, agrosilvopastoril, industrial e de serviços públicos de 

saneamento. Além disso, há a descrição dos passivos ambientais e aspectos financeiros; 

Capítulo 4: apresenta a projeção populacional e de geração de resíduos; 

Capítulo 5: descreve as ações e estratégias de manejo de resíduos sólidos, bem como a 

agenda de implementação. Também, são apresentadas as diretrizes para 

monitoramento e verificação da eficiência da implementação do PMGIRS, impactos 

financeiros, entre outros itens técnicos relevantes. 

O conteúdo apresentado ao longo dos 5 capítulos visa atingir os objetivos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) em seu artigo 7.
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I. INTRODUÇÃO 

O processo de construção da gestão de resíduos sólidos nos municípios é 

complexo e exige um esforço sistêmico e integrado de todos os setores (público e 

privado) e população nas diferentes atividades desenvolvidas (serviço, comércio, 

indústria e educação). 

Para entender sobre as especificidades das ações a serem analisadas e 

implementadas para as diferentes fontes geradoras é importante explicitar os termos e 

expressões a serem utilizados no Plano de Resíduos Sólidos do município de Monte 

Alegre dos Campos, tais como (Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010): 

• resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível; 

• rejeito: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada; 

• gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, exigidos na forma desta lei; 

• gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca 

de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 
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premissa do desenvolvimento sustentável; 

• destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do 

Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 

operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos à saúde publica e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

• disposição final ambientalmente adequada: disposição ordenada de rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos; 

• logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada; 

• ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 

produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o 

consumo e a disposição final. 

Os resíduos sólidos representam um dos problemas mais complexos do meio 

urbano e rural, uma vez que as populações os geram constantemente e de forma 

desordenada. Quando descartados inadequadamente resultam em múltiplos problemas 

ambientais (contaminação de solo, águas subterrâneas e águas superficiais) e de saúde 

pública (proliferação de vetores). 

Sendo assim, o manejo dos resíduos sólidos é um dos eixos do saneamento, que 

segundo a Lei n˚ 11.445 (BRASIL, 2007) é considerado como: 

“conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e 
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destino final do lixo doméstico e do lixo 

originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias publicas.” 

As informações sobre as condições dessas operações não estão disponíveis ou 

são escassas, o que dificulta no planejamento de ações para a melhoria da qualidade 

ambiental. 

Parte das informações existentes é disponibilizada no site do Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades. No último 

diagnóstico sobre o manejo de resíduos sólidos domésticos – 2010 (SNIS, 2012) 37,2% 

dos municípios participaram da pesquisa, correspondendo a 72,8% da população urbana 

do país (117,2 milhões de habitantes). 

O ano de 2010 marcou o início de mudanças no gerenciamento de resíduos 

sólidos. Neste momento foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010) que objetiva reunir um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 

metas e ações para uma gestão integrada e um gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos. 

Um dos instrumentos da Política é a elaboração de planos municipais de 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos (PMGIRS’s). O PMGIRS de Monte Alegre 

dos Campos considerou as diretrizes apresentadas na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010), em especial o apresentado em seu artigo 9 na sua elaboração: 

“na gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, deve ser observada a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento de 

resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.” 

Para definir as metas em consonância com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, elaborou-se um diagnóstico da situação atual de manejo, o que permitiu traçar 

ações e metas para um manejo ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e 
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melhoria da qualidade de vida da população do município.  
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II. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico foi realizado através do levantamento de informações existentes 

na Prefeitura do município de Monte Alegre, da aplicação de roteiro de entrevista aos 

fiscais de saúde e meio ambiente, do questionamento à população e da realização de 

visitas técnicas à sede e distritos municipais. 

Para obtenção de dados sobre clima, vegetação, hidrologia, geologia e 

população do município consultaram-se o site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Paralelamente foi realizada a avaliação da legislação ambiental junto ao 

Departamento de Meio Ambiente. Na ocasião, também, foram levantados dados sobre 

aspectos econômicos, que incluíam os tipos de atividades econômicas desenvolvidas no 

município. 

O roteiro para levantamento de dados sobre o gerenciamento de resíduos foi 

elaborado considerando as atividades econômicas existentes. Também, considerou-se 

a possível geração dos resíduos indicados no Manual para Elaboração de Planos de 

Gestão de Resíduos Sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012). Os aspectos de 

manejo dos seguintes tipos de resíduos foram avaliados: coleta convencional 

(domésticos), materiais recicláveis, limpeza urbana, construção civil, serviços de saúde, 

funerários, resíduos com logística reversa obrigatória, agrosilvopastoris, industriais, 

serviços públicos de saneamento básico, estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços. 

O roteiro para levantamento de informações aplicado aos fiscais de saúde e meio 

ambiente municipal incluía questões sobre: a) geração; b) abrangência do serviço; c) 

acondicionamento dos resíduos e dispositivos de acondicionamento disponíveis nas vias 

públicas; d) forma de coleta e transporte; e) empresas terceirizadas envolvidas na 

coleta, transporte, tratamento e disposição final e f) custos envolvidos na gestão 

municipal. As informações e os dados resultantes foram sistematizados e são 

apresentados no capitulo 3. 

Durante as visitas técnicas realizadas no município foram questionados os 



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

 

7 
PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

2017 
 

habitantes do município sobre como procedem com o manejo de seus resíduos sólidos. 

Visitou-se a sede e os distritos de Monte Alegre dos Campos, sendo que se avaliaram as 

condições dos dispositivos de acondicionamento disponíveis na via pública (lixeiras) e se 

realizou os registros fotográficos. 

Outras informações pertinentes foram obtidas através do envio de questões ao 

responsável através de correio eletrônico ou envio de documentação via correio 

convencional. Por fim, outros setores da prefeitura foram questionados sobre o manejo 

de resíduos: Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de 

Agricultura. 
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1. Capítulo I – Caracterização do município 

1.1. Aspectos Gerais 

O município de Monte Alegre dos Campos tem sua origem no final do século 

passado, quando no ano de 1820, foi fundada a Capela Nossa Senhora da Luz. Em 1917, 

através do ato n˚ 64, o povoado foi elevado à categoria de distrito, passando a ser 

denominado Vila Esteira - 8˚ distrito de Vacaria. O distrito passou por um período de 

prosperidade na década de 40, com a existência de casas comerciais, ambulatório, 

atendimento médico, farmácia e açougue, neste momento havia 188 habitantes na 

localidade. Já na década seguinte, a Vila começou a regredir economicamente. 

A atual sede do município foi instalada na Capela Menino Deus e existe até os 

dias atuais, conhecida como Capela Zamban, em homenagem a Pedro Zamban, tropeiro 

que  deu nome ao lugarejo. 

Pedro Zamban, tropeiro que estava de passagem pela localidade, resolveu parar 

nas terras de Valentin Vieira, onde havia um monte, belas pastagens e animais. A 

paisagem agradou o tropeiro, que acabou adquirindo terras no local, que passou a 

chamá-lo de “Monte Alegre”. 

A expressão “dos Campos” foi anexada posteriormente pela Comissão 

Emancipacionista. 

Monte Alegre dos Campos emancipou-se de Vacaria através do plebiscito de 22 

de outubro de 1995, sendo declarado município em 28 de dezembro de 1995, pela Lei 

n˚ 10.664 (RIO GRANDE DO SUL, 1995). 

O município de Monte Alegre dos Campos está localizado na porção nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, região denominada como Campos de Cima da Serra a uma 

altitude de 926 metros, nas coordenadas latitude: 28º40'59" e longitude: 50º46'58, 

distante 271 km de Porto Alegre. O principal acesso do município é realizado a partir da 

BR 285, na localidade de Passo do Carro, onde está localizado o pórtico do município. A 

partir deste ponto segue-se pela estrada principal por aproximadamente 12,3 km até a 

sede do município, conforme apresentado na Figura 1. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude


MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

 

9 
PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

2017 
 

 

 

Figura 1: Localização do município e principais acessos. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Outro acesso muito utilizado ocorre a partir da BR 166 no município de Vacaria, 

seguindo pela Avenida Moreira Paz por aproximadamente 2 Km até o inicio da estrada 

não pavimenta, seguindo por esta cerca de 24 km até a sede do município. 

Quanto aos seus limites, Monte Alegre dos Campos faz divisa com Vacaria oeste 

a partir do percurso do Rio Quebra Dentes até a sua foz no Rio das Antas. Ao sul o 

município é delimitado pelo Rio das Antas, fazendo divisa com o Município de Caxias do 

Sul no trecho que vai da foz do Quebra Dentes a foz do Rio Lajeado Grande. Seguindo o 

Rio das Antas para montante a partir da foz do Rio Lajeado Grande, o percurso do rio 

delimita o sul de Monte Alegre com o município de São Francisco de Paula até a Foz do 

Arroio Governador. Ao Oeste, o município é delimitado pelo percurso do Arroio 

Governador, até a foz de seu afluente Arroio Enxovia, deste ponto seguindo este 

afluente até sua nascente a norte. Ao Norte, o município é delimitado pelo Arroio Passo 

do Carro na direção leste para oeste até encontrar a rodovia BR 285. A partir deste 

ponto, o município é delimitado pela rodovia fazendo divisa com o município de Vacaria 



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

 

10 
PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

2017 
 

em direção oeste até as nascentes do Rio Quebra Dentes. 

O município apresenta uma área 549,74 Km2 (IBGE, 2012) composto pela sede 

urbana e onze distritos que apresentam pequenos aglomerados urbanos com estruturas 

básicas como, rede de água e energia elétrica. Os distritos são apresentados no Quadro 

1. A Figura 2 apresenta a vista aérea da sede do município. 

Quadro 1: Localização dos distritos que compõem o município de Monte Alegre dos Campos. 

 

Distrito 

 

Descrição 

Coordenadas Geográficas SAD 
69 – Zona 22s Área 

(Km2) Latitude Longitude 

1˚ Sede -28,685014 -50,783170 73,0 

2˚ Capela Santo Antônio -28,729534 -50,814926 52,0 

3˚ Capela Nossa Senhora do Carmo -28,717881 -50,757607 58,0 

4˚ Capela São Francisco -28,785770 -50,816701 24,0 

5˚ Nossa Senhora da Saúde -28,465510 -50,495300 18,0 

6˚ Capela São José -28,493230 -50,514900 21,0 

7˚ Capela São Judas Tadeu -28,453510 -50,531727 45,0 

8˚ Capela da Luz -28,617834 -50,844675 120,0 

9˚ Capela Santa Catarina ou Passo do Carro -28,596356 -50,745971 22,0 

10˚ Capela São Sebastião ou Ranchinho -28,388000 -50,430700 60,0 

11˚ Enxovia -28,466760 -50,419430 57,0 

Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos. 
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Figura 2: Vista aérea da sede de Monte Alegre dos Campos. 
Fonte: Google Earth (2012). 

No Anexo II encontra-se o mapa do município com a delimitação dos seus 

distritos. 

 

1.2. Dados Físicos 

1.2.1. Clima 

O clima de Monte Alegre dos Campos é classificado, segundo o método de 

Köeppen, como Cfb (MORENO, 1961), o qual indica climas temperados com chuva 

distribuída ao longo do ano. Apresenta uma particularidade regional representada pela 

fórmula Cfbl-Ia, região morfoclimática do Planalto Basáltico Superior com altitudes 

superiores a 600m, estações do ano em que ocorrem temperaturas acima de 22oC e 

meses que marcam invernos com temperaturas médias inferiores a 10oC. As regiões 

morfoclimáticas do estado são apresentadas na Figura 3. 
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Figura 3: Regiões morfocliáticas do Rio Grande do Sul. 
Fonte: Moreno (1961). 

O município não possui postos de observações climáticas ou postos 

climatológicos instalados dentro de seus limites territoriais. Assim para um maior 

detalhamento das características climáticas da região, utilizaram-se os dados do posto 

de observação mais próximo localizado no município de Vacaria 83918 (código Ana 

2850011). Na Tabela 1 é apresentado o resumo da informação climática da estação no 

período de 1930 a 1960. 

 

Tabela 1: Resumo da informação climática. 

Parâmetros Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temp. média (°C) 19,6 19,4 18,2 14,9 12,7 11,1 10,6 11,9 13,3 15 17 18,7 

Temp. máxima (°C) 27,6 25,8 25,7 21,9 19,3 17,5 17,4 19 20 22,4 24,6 26,5 

Temp. mínima (°C) 14,7 14,7 13,6 9,9 7,8 6,5 5,7 6,6 8,5 10 11,3 13 

Precip. total (mm) 132 119 98 102 104 144 123 129 148 132 76 104 

Evapor. total (mm) 108,9 87,2 79,1 70,8 60,7 56,3 63,5 71,1 80,8 94,1 99,6 116 

Úmida. rel. ar (%) 77 77 80 81 81 83 81 78 79 79 73 74 

Insolação (h/dia) 7,1 6,9 6,6 5,9 5,5 4,8 5,3 5,8 5,7 6,3 7,4 7,5 
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Rad. (cal/(cm2.dia)) 486 465 395 342 267 222 236 270 334 414 438 491 

Insolação (h/dia) 7,0 7,1 6,3 6,5 5,7 4,7 5,3 5,4 5,8 6,2 7,1 7,6 

Fonte: Instituto de Pesquisas Agronômicas Seção de Ecologia Agrícola (1989). 

A distribuição das temperaturas médias ao longo do ano indica a ocorrência de 

estações do ano bem definidas, com invernos com temperatura mínima média inferior 

a 7°C e verões com temperatura superior a 22°C. Essa distribuição de temperaturas é 

característica de climas temperados Cfb. Durante o inverno ocorrem com frequência  

eventos com temperaturas negativas com formação de geada e esporadicamente neve. 

Segundo os dados da estação climatológica de Vacaria, a umidade relativa do ar em geral 

apresenta-se superior a 70% durante o ano todo, com variações desde 73% (em 

novembro) a 83% (em junho) e média anual de 79%. 

A cobertura de nuvens na região é muito significativa em praticamente todos os 

meses do ano variando de 44,5% a 54,5% e está relacionada à frequência de ocorrência 

de eventos de chuva na região que apresenta índices pluviométricos médios anuais de 

1420,7 mm. A chuva se distribui de forma relativamente uniforme ao longo do ano sem 

que exista uma estação marcada, em geral os índices pluviométricos médios mensais 

superam os 100 mm, com os maiores índices registrados no mês de setembro. 

A evaporação média anual da estação Vacaria (02850011) para o período de 1930 

a 1960 foi de 82,3 mm/mês, apresentando variação média de 56,3 mm (junho) a 116 

mm(dezembro). Essas características indicam que o balanço hídrico médio mensal da 

região é positivo, porém estes dados não indicam a distribuição das chuvas durante os 

meses, podem ocorrer períodos descendais secos onde a evapotranspiração supera a 

precipitação ocorrendo déficit hídrico. 

1.2.2. Hidrografia 

O município de Monte Alegre dos Campos localiza-se na região hidrográfica 

nacional de número 12, conhecida como Atlântico Sul, a qual se destaca por abrigar um 

expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento econômico e por sua 

importância para o turismo (ANA, 2010). Na divisão hidrográfica estadual, o município 

possui território nas Regiões Hidrográficas do Guaíba e do Uruguai, conforme mostrado 
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na Figura 1.4. O Município de Monte Alegre dos Campos encontra-se quase totalmente 

inserido na bacia Taquari-Antas com 96,6% de seu território drenado por afluentes do 

Rio das Antas. Apenas 

3,4% da área do município drena para a bacia Apuaê-Inhandava (Região 

Hidrográfica do Rio Uruguai), fração localizada na porção norte do município que 

drenada pelos afluentes do Arroio Passo do Carro e Arroio Forquilha, que fluem para 

Arroio Santana e posteriormente para o Rio Pelotas. 

 

Figura 4: Localização de Monte Alegre dos Campos em relação às regiões hidrográficas do Brasil, e as 
bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Quanto aos rios da bacia Taquari- Antas destacam-se o Rio Quebra Dentes que 

faz limite oeste do município com Vacaria e seus afluentes do Arroio Esteira, Arroio dos 
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Cães e Arroio Boa Vista, conforme apresentado na Figura 1.5. 

A parte leste do município é delimitada pelo Arroio Governador, que flui diretamente 

para o Rio das Antas. 

Na parte central do município destaca-se o Arroio Bagualque que drena quase a 

totalidade da área da sede do município, em direção sul até desaguar no Rio das Antas. 

Além dos rios existem outros arroios menos representativos como Arroio Ourives, 

Arroio Agudo e outros que drenam diretamente para o Rio das Antas. Ao sul do 

município está localizado o Rio das Antas, que faz limite com os municípios de Caxias do 

Sul e São Francisco de Paula. 

 

Figura 5: Hidrografia do Município de Monte Alegre dos Campos. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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1.2.3. Geologia 

O Município de Monte Alegre dos Campos está inserido na Formação Serra Geral 

constituída por rochas vulcânicas principais litologias da região (WHITE, 1908). Essa 

Formação representa o registro geológico de uma das maiores manifestações vulcânicas 

da história da Terra, ocorrida entre 137 e 127 milhares de anos a atrás (RENNE et al., 

1992). 

Esta formação está localizada na porção sul da Bacia do Paraná, a qual constitui 

uma bacia intracratônica que ocupa aproximadamente 1.200.000 Km2 no Brasil 

(distribuídos em parte dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato 

Grosso do Sul). Essa bacia é caracterizada por uma sequencia sedimentar e uma 

vulcânica, que foram governadas por um forte controle estrutural (falhas N-NE, N-NO e 

E-O) – (ZALAN et al., 1990). 

A Formação Serra Geral ocupa uma área, no Rio Grande do Sul, de 137.000 Km2, 

que equivale a aproximadamente 50% da área do Estado (HAUSMAN, 1995). Essa 

formação é caracterizada por uma sequência vulcânica básica e ácida, onde as principais 

litologias são basaltos toleíticos, andesitos, riodacitos, riolitos e dacitos 

(RADAM/BRASIL, 1986; ROISENBERG, 1990). A espessura da seqüência vulcânica é 

variável, alcançando  um máximo de 1700 m. No Rio Grande do Sul, Leinz (1949) 

descreve uma espessura máxima de 1100 m na borda do Planalto com a Planície Costeira 

(próximo a Torres). Essa espessura diminui para oeste, em direção ao vale do Rio 

Uruguai, podendo alcançar até 100 m. Na região de Monte Alegre dos Campos a 

espessura deve variar em torno de 800 a 900 metros. 

A Formação Serra Geral, onde está localizado o município, foi condicionada por 

um forte controle tectônico marcado pela presença de falhas e fraturas com direções 

preferenciais N70 - 75E, N35 - 40E e N20 - 30W (MAGNA, 1997). Esse controle também 

é observado pela disposição da rede de drenagem que ocorre encaixada nos principais 

lineamentos estruturais e que, consequentemente, define um padrão característico de 

quebras bruscas para os cursos fluviais (exemplo: Rio das Antas). Segundo o mapa 

litológico do Rio Grande do Sul em escala 1:75.000 (RAMGRAB et al.,2004) apresentado 

na Figura 1.6, o município de Monte Alegre dos Campos encontra-se nas seguintes 
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formações: 

• Fácies Paranapanema (K1pr): derrames basálticos granulares finos, 

melanocráticos, contendo horizontes vesiculares espessos preenchidos por 

quartzo (ametista), zeolitas, carbonatos, seladonita, Cu nativo e barita, conforme 

o mapa esta formação corresponderia a porção norte do município; 

• Fácies Caxias: derrames de composição intermediária a ácida, riodacitos a 

riolitos, mesocráticos, microgranulares a vitrofíricos, textura esferulítica comum 

(tipo carijó), forte disjunção tabular no topo dos derrames e maciço na porção 

central, dobras de fluxo e autobrechas frequentes, vesículas preenchidas 

dominantemente por calcedônia e ágata, conforme o mapa esta formação 

corresponderia a porção sul do município, onde o relevo apresenta vales mais 

escarpados a medida que se aproxima do Rio das Antas; 

• Fácies Gramado derrames basálticos, granulares finos a médios, melanocráticos, 

contendo níveis de vesículas bem desenvolvidos no topo e incipientes na base 

dos derrames, normalmente preenchidas por zeólitas (carbonatos e saponita). 

Esta formação encontra se nas altitudes mais baixas do município, como o fundo 

do vale do Rio das Antas. 

 

Figura 6: Mapa geológico. 

Fonte: CPRM (1998). 
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1.2.4. Vegetação 

A vegetação existente na área do município é composta predominantemente por 

campos interrompidos por capões de araucárias. 

Nos campos o predomínio é de vegetação herbácea constituída, principalmente, 

por gramínea, com inexpressividade de espécies lenhosas. Algumas das espécies que 

podem ser identificadas são: o capim-caninha (Andropogonlateralis), o campim-minoso 

(Schizachyriumlateralis), Macroptiliumprostratum, Trifoliumriograndense, 

Adesmiaciliata e Lupinussp. 

As matas de araucárias são compostas por uma matriz de campo entremeada 

por galerias de capões de mata nativa. Algumas de suas espécies: a araucária (Araucaria 

angustifolia), pinho bravo (Podocarpus lambertii), o guarapê (Lamanoni aternata). 

1.3. Dados Sociais 

1.3.1. Densidade demográfica 

Segundo o Censo de 2010 (IBGE, 2017), o município de Monte Alegre dos Campos 

tem uma população de 3.102 habitantes, distribuídos da seguinte forma: 

• população urbana: 645 habitantes; 

• população rural: 2.457 habitantes. 

A maioria da população está domiciliada na zona rural, representando 79,20%. 

A população urbana representa 20,80% dos habitantes do município. 

A taxa média de crescimento da população, no período de 2006-2009, é 0,4%. 

Sendo que a faixa etária mais representativa da população é a entre os 10 a 14 anos, 

representando 10,6% do total de habitantes. A distribuição de habitantes, considerando 

o sexo é apresentada na Figura 7. 
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Figura 7: Distribuição da população considerando o sexo dos habitantes. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

A densidade demográfica de Monte Alegre dos Campos é de 5,6 hab/Km2 (FEE, 

2012), caracterizando uma área pouco povoada, uma vez que este índice está bastante 

abaixo das densidades encontradas para o  Brasil  (21  hab/km2)  e  Rio  Grande  do  Sul  

(38 hab/km2). 

Por fim o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – do município, no ano de 

2000, foi de 0,707, segundo o site do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

1.3.2. Saúde 

O município possui dois postos de saúde para atendimento da população 

residente, sendo um deles localizado na sede e outro no distrito de Passo do Carro. 

As unidades de saúde possuem farmácia, consultório de atendimento clínico de 

diferentes especialidades e consultório odontológico. 

No município a assistência à saúde é realizada exclusivamente pelo poder público 

municipal, não havendo consultórios, farmácias ou laboratórios particulares. 

 

1.3.3. Educação 

O município conta com a seguinte rede de estabelecimentos de ensino: 

• escolas de ensino infantil/fundamental municipais: 6 (seis); 

• escolas de ensino médio estaduais: 2 (duas). 
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Estas 8 (oito) escolas representam aproximadamente 650 alunos matriculados 

da rede de ensino municipal, enquanto que na rede estadual há aproximadamente 210 

alunos matriculados. 

1.4. Aspectos Socioeconômicos 

A econômica de Monte Alegre dos Campos está baseada em fruticultura e 

pecuária, sendo produzido em ordem de importância: pêra, maça, uva e bovinos. Ainda 

produz ameixa, figo, feijão, milho e hortigranjeiros. 

Vale ressaltar ainda, que fatores ambientais interferiram nos fatores econômicos 

e, consequentemente, na organização social, gerando crises com sérias mudanças, como 

o caso da saída de serrarias na década de 1970, que acarretou no empobrecimento e 

êxodo rural. 

Por outro lado, teve influencia no aumento da colonização italiana, nos anos de 

1960 e 1970, com mudança no trato com a terra, plantio de fruticultura e viticultura. 

Na Tabela 2 são apresentados os dados relacionados com número de produtores 

e principais cultivos existentes. 

 

 

Tabela 2: Tipos de cultivos e número de produtores em Monte Alegre dos Campos. 

Tipo de Cultivo Número de Produtores 

Agricultura 

Uva 320 (aproximadamente) 
Milho 280 (aproximadamente) 
Feijão 40 (aproximadamente) 
Soja 15 (aproximadamente) 
Alho 02 
Hortifrutigranjeiros 15 
Figos 12 
Caqui 15 
Kiwi 15 

Pecuária 
Bovinos (em geral) 200 (aproximadamente) 
Produção leiteira 15 

Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos. 
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No que se refere ao setor secundário, o município conta com duas agroindústrias 

e uma vinícola e no setor terciário conta com 23 estabelecimentos, sendo estes 

apresentados na Tabela 3. Também, há quatro empresas: duas serrarias, uma 

agroindústria e uma vinícola. Por fim, encontra-se em fase de instalação uma pequena 

hidrelétrica (PCH Cavalinhos II). 

Tabela 3: Atividades secundárias e terciárias existentes no município. 

Tipo de Atividade Total de 
estabelecimentos 

Comércio 14 estabelecimentos comerciais de 
venda de gêneros alimentos 

Posto de combustível 02 
Mecânica 01 
Vinícola 01 
Agroindústria 01 
Serraria 02 

Restaurantes, lancherias 01 restaurante 
02 lanchonetes 

04 cozinhas industriais 

Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos. 

1.5. Situação do Saneamento Básico 

• Abastecimento de Água 

O abastecimento de água para consumo é feito através de poços artesianos 

(Capela Luz, sede, entre outros) ou poços escavados (Enxovia). O tratamento da água 

captada ocorre em 08 pontos distintos, através de cloração, pela empresa ENTAAL 

Engenharia, Serviços de Tratamento de Água e Análises Ltda. Nestes locais há presença 

de reservatórios para distribuição de água nas residências. 

O tratamento atinge 32,86% da população do município, sendo que os 72,44% 

restantes são atendidos por abastecimento de água proveniente de poços cavados ou 

então por fontes rudimentares, sem qualquer tratamento, segundo dados do Sisagua 

(2012). 

O município não possui Estação de Tratamento de Água propria, sendo que os 

equipamentos exiistentes são instalados em comodato pela empresa terceirizada para 

o tratamento da água,  e a rede de distribuição de água varia conforme a localidade. 

A Política Municipal de Meio Ambiente – Lei n˚ 576 (MONTE ALEGRE DOS 
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CAMPOS, 2009) – a fim de preservar a qualidade das águas de abastecimento, no caso 

de captação em recursos hídricos, prevê no seu artigo 11, parágrafo único que: 

“o ponto de lançamento em cursos hídricos, de 

qualquer efluente originário de atividade 

utilizadora de recursos ambientais, será 

obrigatoriamente situado a montante de captação 

de água, do mesmo corpo d’água utilizado pelo 

agente de lançamento.” 

 

• Esgotamento Sanitário 

O município não possui sistema de esgotamento sanitário em nenhuma das 

comunidades. As fossas sépticas existentes no meio urbano e no rural são sedimentares, 

não havendo detalhamento destas. 

No ano de 2009, foi promulgada a Lei n˚ 574 (MONTE ALEGRE DOS CAMPOS, 

2009) – diretrizes urbanas, que regulamenta as diretrizes urbanas. Nesta legislação 

consta a obrigatoriedade da apresentação de projeto hidrossanitário com fossa séptica 

e sumidouro para a liberação da obra. Além disso, consta a obrigatoriedade da ligação 

da rede domiciliar de água e esgoto à rede pública. 

Já na Política de Meio Ambiente do município – Lei n˚ 576 (MONTE ALEGRE DOS 

CAMPOS, 2009) trata do esgotamento sanitário em dois artigos distintos. O artigo 21 

define que os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber destinação 

adequada, de forma a evitar contaminação de qualquer natureza. No artigo 22 consta a 

obrigatoriedade da existência de instalações sanitárias adequadas nas edificações 

dotadas de fossa séptica ou sumidouro e caixa de gordura. 

• Drenagem Urbana 

Os distritos: sede, Passo do Carro e Capela da Luz possuem sistema de drenagem 

pluvial, mantido através da secretaria de obras do município e com recursos próprios. 

• Controle de Vetores 

O Projeto Monte Alegre dos Campos contra a Dengue – Vigilantes Mirins - vem 
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sendo desenvolvido pela Secretaria da Saúde do Município, através do departamento 

de Vigilância Sanitária e Ambiental. Teve inicio no final do ano de 2011, e é desenvolvido 

momentaneamente apenas na Capela da Luz. 

A escola, que recepcionou o projeto, foi a Luiz de Almeida França de ensino nível 

fundamental e pré-escola e abarca um público de aproximadamente 40 crianças. 

O intuito deste projeto foi levar a informação às crianças sobre os cuidados que 

devem ser tomados, a fim de exterminar os possíveis criadouros do mosquito Aedes 

aegypt na comunidade. Tendo em vista que, no local enfrentavam-se problemas sérios 

com a consciência de destinação correta de resíduos e entulhos, que podem ser 

potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue. 

No primeiro momento, foi levado às escolas palestras e vídeos sobre a doença, 

sintomas, riscos, e também as formas de transmissão da doença. Também, informou-se 

sobre os potenciais criadouros do mosquito, bem como, a necessidade de eliminar tais 

reservatórios no fito de manter a comunidade livre da dengue. 

Num segundo momento, intensificaram-se os conhecimentos, passando às 

crianças jogos relacionados ao tema, aonde foi lançada a campanha para que as estes 

criassem desenhos sobre formas de cuidados. 

Em momento oportuno será montado um mural com os desenhos 

confeccionados. Na ocasião serão entregues camisetas personalizadas às crianças 

integrantes do projeto para que, acompanhadas pelos professores e demais integrantes 

do projeto, sejam levados as ruas da comunidade e os folders de conscientização. As 

crianças entregariam nas casas o material de divulgação e efetuariam a retirada de todos 

os potenciais criadouros que lá existam. Desta forma, pretende-se desenvolver uma 

ação de conscientização e de limpeza na comunidade. 

Ao final, as crianças atuarão como multiplicadores de informação, transmitindo 

às suas famílias a necessidade de cuidado com o ambiente em que vivem, como 

também, à comunidade. 

O município de Monte Alegre dos Campos ainda não elaborou seus Planos: 

Ambiental e de Saneamento Básico, nos quais os aspectos relacionados a abastecimento 
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de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana serão detalhadamente 

diagnosticados e seu gerenciamento implementado. 
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2. Capítulo II – Legislação relacionada a resíduos sólidos 

2.1. Legislação federal 

A legislação federal aborda a gestão de resíduos sólidos nas leis e decretos 

apresentados no Quadro 2. Ressalta-se que o Quadro é apenas uma síntese resumida 

da legislação pertinente, não constando a totalidade de legislações que se aplica ao 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

Quadro 2:  Legislação federal aplicável aos resíduos sólidos. 

Legislação Especificações 

Lei n˚6.938 

31 de agosto de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. 

 

 

Lei n˚ 7.802 

11 de julho de 1989 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem 

e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 

destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o 

controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 

e afins e da outras providências. 

Lei n˚9.605 

12 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras 
providências. 

Lei 9.795 

27 de abril de 1999 

Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. 

 

Lei n˚ 9.974 

06 de junho de 2000 

Altera a Lei n˚ 7.802, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 

a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, 

a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, o controle, a 

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins e da outras providências. 

Decreto n˚ 4.581 

27 de janeiro de 2003 

Promulga emendas da IX à Convenção de Basiléia sobre o Controle 

do Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

Lei n˚ 11.107 

06 de abril de 2005 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e 

da outras providencias. 

 

Decreto n˚ 5.940 

25 de outubro de 2006 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos 

e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 

geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis. 

Lei n˚ 11.445 Estabelece diretrizes nacionais para saneamento básico e dá outras 



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

 

26 
PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

2017 
 

05 de fevereiro de 2007 providências., 

Lei n˚ 12.305 

02 de agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998. 

Decreto n˚ 7.619 

21 de novembro de 2011 

Regulamenta a concessão de crédito presumido do imposto sobre 

produtos industrializados – IPI na aquisição de resíduos sólidos. 

 

A listagem de resoluções e normas que servem de base legal e técnica para o 

gerenciamento de resíduos sólidos é apresentada no Anexo III. 

 

2.2. Legislação estadual 

A legislação estadual, no que se refere à gestão de resíduos sólidos, possui as 

leis, os decretos e as resoluções conforme apresentado no Quadro 3. 

Quadro 3: Legislação estadual aplicável as resíduos sólidos. 

Legislação Especificações 

Lei n˚ 9.493 

07 de janeiro de 1992 

Considera a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como atividades 

ecológicas, de relevância social e de interesse público. 

Lei n˚ 9.921 

27 de julho de 1993 

Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, 

parágrafo 3º da Constituição do estado e dá outras providências. 

Lei n˚ 10.099 

07 de fevereiro de 1994 

Dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde e 

dá outras providências. 

 

Lei n˚ 11.091 

23 de setembro de 1997 

Dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham 

mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular 

e demais artefatos que contenham metais pesados (Alterada pela Lei 

11.187). 

Lei n˚ 11.187 

07 de julho de 1998 

Dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham 

mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular 

e demais artefatos que contenham metais. 

Lei n˚ 11.520 

03 de agosto de 2000 

Institui o Código Estadual de Meio Ambiente do estado do Rio Grande 

do Sul e dá outras providências. 

Resolução Consema n˚ 02 

17 de abril de 2000 

Dispõe de norma sobre o licenciamento ambiental para co- 

processamento de resíduos em fornos de clínquer. 

http://www.mundoambiente.eng.br/legislacao/leiAmbientalRS/L11187.pdf
http://www.mundoambiente.eng.br/legislacao/leiAmbientalRS/L11187.pdf
http://www.mundoambiente.eng.br/legislacao/leiAmbientalRS/L11187.pdf
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Resolução Consema n˚ 09 

25 de outubro de 2000 

Dispõe sobre a norma para o licenciamento ambiental de sistemas de 
incineração de resíduos provenientes de serviços de saúde, 

classificados como infectantes e dá outras providências. 

Lei n˚ 12.114 

05 de julho de 2004 

Proíbe a comercialização de pneus usados importados e dá outras 

providências. 

Resolução Consema n˚ 073 

20 de agosto de 2004 

Dispõe sobre a codisposição de resíduos sólidos industriais em aterros 

de resíduos sólidos urbanos. 

Resolução Consema n˚109 

05 de julho de 2005 

Estabelece diretrizes para elaboração do Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado 
pelos Municípios. 

Lei n˚ 12.281 

28 de novembro de 2005 

Altera o art. 1º da Lei 12.114 que proíbe a comercialização de pneus 

usados importados e dá outras providências. 

Lei n˚ 12.431 

27 de março de 2006 

Dispõe sobre a comercialização de materiais de metal usados e dá 

outras providências. 

 

Decreto n˚ 45.554 

19 de março de 2008 

Regulamenta a Lei n° 11.019/97, de 23 de setembro de 1997, e 

alterações, que dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que  

contenham  mercúrio metálico,  lâmpadas  fluorescentes, baterias 

de telefone celular e demais artefatos que contenham metais pesados. 

 

Lei n˚ 13.381 

02 de dezembro de 2009 

Introduz modificação na Lei nº 11.019 que dispõe sobre o descarte e 

destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas 

fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que 

contenham metais pesados. 

Lei n˚ 13.533 

28 de outubro de 2012 

Institui normas e procedimentos para a reciclagem, o gerenciamento e 

a destinação final de lixo tecnológico e dá outras providencias. 

 

2.3. Legislação municipal 

Quanto à legislação municipal, as leis apresentadas no Quadro 4, encontram-se 

em vigor e estão relacionadas à gestão de resíduos sólidos. 

Quadro 2.3: Legislação municipal aplicável as resíduos sólidos. 

Legislação Especificações Relações com resíduos sólidos 

 

Lei n˚ 108 

11 de julho de 
1999 

Dispõe sobre a política 

municipal de habitação 

e saneamento e dá 

outras providências. 

Artigo 19˚: fica criado o Fundo Municipal de habitação e saneamento, 

destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de 

programas de habitação e saneamento básico voltados à população 

de baixa renda. 

Artigo 34˚: entre as atribuições do Conselho está a de acompanhar e 

fiscalizar a execução dos programas de habitação e saneamento, da 

correta aplicação do Fundo, respeito às normas de boa técnica e ao 

http://www.mundoambiente.eng.br/legislacao/leiAmbientalRS/R073_04.pdf
http://www.mundoambiente.eng.br/legislacao/leiAmbientalRS/R073_04.pdf
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meio ambiente. 

 

Lei n˚ 567 

20 de maio de 

2009 

 

Dispõe sobre o Conselho 

Municipal de meio 

ambiente e dá outras 

providências. 

Artigo 3˚: compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, entre 

outras atribuições: a) formular e propor normas, procedimentos e 

ações visando a defesa, conservação, recuperação e melhoria da 

qualidade ambiental; b) estabelecer critérios para orientar as 

atividades educativas, de documentação, de divulgação e de 

discussão pública no campo de conservação, preservação e melhoria 

do meio ambiente; c) emitir pareceres; d) sugerir e manifestar na 

execução de programas intersetoriais de proteção ambiental; e) 

exercer outras atribuições que lhe 

forem delegadas; f) manifestar-se nos estudos e elaboração do 
planejamento urbano, planos e programas de expansão e 
desenvolvimento municipal. 

 

Lei n˚ 574 

22 de junho de 

2009 

Dispõe sobre as 

diretrizes urbanas do 

município e dá outras 

providências. 

Artigo 3˚: a referida lei objetiva a melhoria da qualidade de vida 

através do equilíbrio entre meio físico natural e ocupação urbana e 

harmonização das relações entre diferentes atividades urbanas. 

Artigo 13˚: para execução de obras das edificações deve ser 

apresentado o projeto com a instalação hidro-sanitária com fossa 

séptica sumidouro conforme consta nas normas brasileiras 

(detalhamento na seção III, inciso 4˚, letras “a” a “e”. 

Artigo 37˚: consta a obrigatoriedade da ligação da rede domiciliar de 
água e esgoto à rede pública (detalhes nos incisos 1˚ a 4˚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei n˚ 576 

22 de junho de 
2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispõe sobre a Política 

de Meio Ambiente e dá 

outras providências. 

Artigo 3˚: considera-se como interesse local, entre outros itens que 

concerne ao meio ambiente: a) o tratamento e disposição final de 

resíduos e efluentes de qualquer natureza; b) estabelecer normas de 

segurança no tocante ao armazenamento, transporte e manipulação 

de produtos, materiais e resíduos tóxicos ou perigosos. 

Artigo 4˚: ao município incumbe mobilizar e coordenar ações em 

diferente níveis devendo entre outros objetivos: a) fixar normas de 

auto- monitoramento, padrões de emissão e condições de lançamento 

para resíduos de qualquer natureza; b) promover a conscientização 

pública para a proteção do meio ambiente e a educação ambiental 

como processo permanente, integrado e multidisciplinar em todos os 

níveis de ensino, formal e informal. 

Artigo 5˚: não é permitido a instalação de usinas nucleares e 

armazenamento de seus resíduos no município. 

Artigo 9˚: sobre a análise do processo administrativo com impacto 

ambiental, um dos aspectos a ser avaliado é a coleta, o tratamento e 

a disposição final de esgotos e resíduos sólidos. 

Artigo 11˚: é vedado o lançamento no meio ambiente de qualquer 

forma de matéria, energia, substâncias ou mistura de substâncias em 

qualquer estado físico que seja prejudicial ao ar atmosférico, à água, 

à fauna e à flora. 

Artigo 19˚: serviços de saneamento, os quais incluem coleta, 
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tratamento e disposição final de resíduos, estão sujeitos ao controle 

da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 

Artigo 23˚: coleta, tratamento e disposição final do lixo processar-se-

ão em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à 

saúde, ao bem-estar público e ao meio ambiente. No inciso 1˚ estão 

descritas as situações proibidas, o inciso 2˚ trata do manejo de 

resíduos de serviços de saúde e o inciso 3˚ estabelece quem define 

as zonas onde a seleção do lixo deverá ser efetuada a nível domiciliar. 

Artigo 24˚: trata do manejo de resíduos tóxicos ou perigosos, sendo 

que o inciso 2˚ define que o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

estabelecerá normas técnicas para seu manejo. 

Artigo 46˚: é infração ambiental, entre outras situações: a) emitir ou 

despejar resíduos sólidos causadores de degradação ambiental em 

desacordo com o estabelecido na legislação e em normas 
complementares; b) causar poluição do solo que torne uma área 
urbana ou rural imprópria para a ocupação. 

32 
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3. Capítulo III – Situação Atual dos Resíduos Sólidos 

3.1. Organização do capítulo 

O presente capítulo foi estruturado de forma a apresentar e caracterizar os 

diferentes resíduos sólidos gerados no município no que se refere às etapas: geração, 

coleta (convencional e seletiva), tratamento, destino final dos resíduos sólidos e 

disposição final dos rejeitos. 

Nesta estrutura, os resíduos sólidos foram classificados segundo sua fonte de 

geração conforme apresentado nos itens 3.2 a 3.11. 

 

3.2. Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais 

Os resíduos sólidos de origem doméstica são conceituados, pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) como sendo aqueles originados em  atividades 

domésticas em residências urbanas. O Manual para Elaboração de Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012) complementa acrescentando 

que resíduos sólidos domiciliares são compostos por resíduos secos e úmidos. 

Na sequencia são apresentadas as formas de manejo desses resíduos no 

município de Monte Alegre dos Campos no que se refere a: geração, acondicionamento, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final atual. 

3.2.1. Geração dos resíduos sólidos domésticos e comerciais 

Os resíduos domiciliares são acondicionados em sacos plásticos ou sacos para 

lixo. Após geração, são transportados até os dispositivos de acondicionamento 

denominados como lixeiras comunitárias disponibilizadas pela prefeitura na via pública. 

As lixeiras comunitárias estão dispostas de forma irregular por toda a sede. 

Algumas das lixeiras comunitárias existentes na via pública encontram-se 

depredadas não possuindo tampa, o que gera o rompimento dos sacos por animais 

domésticos que se alimentam dos restos de alimentos ali depositados. Também, na 

visita técnica constatou-se a presença de sacos contendo resíduos fora das lixeiras. A 

Figura 8 apresenta o descrito. 
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Os resíduos sólidos comerciais são manejados de forma semelhante aos 

domésticos devido suas similaridades. 

O município não possui dados de caracterização dos resíduos sólidos gerados, 

entretanto, fez-se uma estimativa da geração no Capítulo IV. 

 

 

Figura 8: Lixeiras comunitárias instaladas na sede de Monte Alegre dos Campos. 

Fonte: registro fotográfico feito pelos autores. 

Nos distritos verificou-se um número reduzido de lixeiras comunitárias, 

geralmente localizadas nas proximidades de edificações comerciais, salão paroquial ou 

igreja. A Figura 9 apresenta as situações verificadas no município. 
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Figura 9: Lixeiras comunitárias instaladas nos distritos de Monte Alegre dos Campos. 

Fonte: registro fotográfico feito pelos autores. 

 

3.2.2. Coleta e transporte dos resíduos sólidos domésticos e comerciais 

A abrangência do serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos é de 100% na 

área urbana e, aproximadamente, 45% na rural. 

A coleta e o transporte nos distritos do município são realizados por 02 

funcionários da prefeitura, em caminhão caçamba trucado com capacidade para 16 

toneladas. O manejo dos resíduos coletados pelos funcionários da prefeitura é feito com 

uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s). A periodicidade da coleta nos 

distritos é semanal, não havendo um dia fixo. Antes dos funcionários realizarem a coleta 

de resíduos, os mesmos informam- se nos distritos se há sacos dispostos nas lixeiras 

comunitárias. Caso não há geração, a coleta só irá ocorrer na próxima quinzena. Não há 

roteiro definido para realização da coleta, sendo que normalmente o caminhão passa 
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onde estão instaladas as lixeiras comunitárias. 

Após coletado e transportado, o resíduo gerado nos distritos permanece nos 

caminhões até o dia da coleta pela empresa terceirizada. Os resíduos da CESBE S.A. 

Engenharia e Empreendimentos são dispostos às quintas-feiras nas lixeiras comunitárias 

existentes na sede. 

A Figura 10 apresenta o tipo de caminhão utilizado pela equipe da prefeitura 

para coleta dos resíduos nos distritos. Já a Figura 11 apresenta o caminhão de coleta de 

resíduos sólidos da empresa Cone Sul. 

 

Figura 10: Caminhão de coleta de resíduos sólidos da prefeitura municipal. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos. 

Os resíduos provenientes dos distritos e da sede são coletados pelos funcionários 

da empresa Cone Sul Soluções Ambientais Ltda (Declaração n° 235/2006-DL). A 

Declaração da empresa para a coleta e transporte de resíduos sólidos encontra-se no 

Anexo IV. 

O roteiro realizado pelo caminhão de coleta da Cone Sul Soluções Ambientais 

Ltda inicia pelo acesso a BR 285, seguindo pela Capela Passo do Carro, Vila Tavares, 

Trevo do Ranchinho, Sede do Município e finalizando na Agroindústria Carraro. O roteiro 

de coleta dos resíduos do Município de Monte Alegre dos Campos encontra-se no Anexo 

V. 
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Figura 11: Caminhão de coleta de resíduos sólidos da empresa Cone Sul. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos. 

 

3.2.3. Tratamento e destino final dos resíduos sólidos domésticos e comerciais 

Os moradores do município relataram que nas propriedades rurais, por iniciativa 

própria, realizam compostagem do resíduo orgânico. Entretanto, não há informações ou 

procedimentos definidos pela prefeitura neste sentido. 

Os resíduos gerados na zona urbana são encaminhados para a VALDOIR 

FERREIRA MINUZZO -ME. 

Os resíduos sólidos são enviados para o aterro da empresa Companhia 

Riograndense de Valorização de Resíduos – CRVR do Grupo SOLVI, localizado na Rodovia 

BR 290, Km 178, Bloco Coréia, no município de Minas do Leão/RS. A licença de operação 

do aterro sanitário foi expedida pela FEPAM sob número 982/2010-DL e encontra-se no 

Anexo VI. Algumas das condições e restrições que constam na licença de operação do 

empreendimento são apresentadas na sequencia: 

• a licença refere-se à operação do aterro sanitário de resíduos urbanos 

(ARSU, para resíduos domiciliares (Classe II) e resíduos caracterizados como 

Classe III (inertes), de conformidade com a NBR 10.004), operação da 

Estação de Tratamento de Efluentes- ETE da Central de Resíduos do Recreio 

e coleta e oxidação térmica do biogás gerado no aterro sanitário; 

• aterro de resíduos sólidos urbanos (ARSU) ocupará toda a cava disponível 
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do bloco Coréia, em área prevista de 73,00 ha., para uma capacidade 

máxima prevista de 90.000 t/mês, considerada uma vida útil estimada de 

23 anos, organizado sob a forma de níveis; 

• a profundidade da cava (bloco Coréia) é de 51 metros, devendo ser esta, a 

altura máxima do aterro; 

• controle do recebimento dos resíduos no aterro de resíduos sólidos urbanos 

(ARSU) é de responsabilidade do empreendedor, devendo ser observados 

os critérios de compatibilidade para o qual foi projetado. 

A Figura 12 apresenta uma vista do aterro da empresa Companhia Riograndense 

de Valorização de Resíduos. 

  

Figura 12: Aterro sanitário da empresa SIL Soluções Ambientais Ltda 

Fonte: SIL Soluções Ambientais Ltda (2012). 

 

3.3. Coleta Seletiva – Materiais Recicláveis 

Para elaboração deste documento considerou-se como resíduos recicláveis, ou 

materiais recicláveis, o seguinte agrupamento: alumínio, aço, papel/papelão, plástico e 

vidro, conforme o adotado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – versão Preliminar 

(BRASIL, 2011). 

O município não dispõe de sistema de coleta seletiva, sendo que o resíduo 

gerado é uma mistura de orgânico e materiais recicláveis. Não havendo dados 

disponíveis sobre geração de materiais recicláveis. A estimativa da composição de 
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resíduos é apresentada no corpo do presente documento e inclui os materiais 

recicláveis. 

3.4. Resíduos de Limpeza Urbana 

Os resíduos de limpeza urbana são aqueles originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana (BRASIL, 2010). 

Os serviços de capina e de poda são realizados pela equipe da prefeitura. Essas 

atividades são desenvolvidas na área urbana, quinzenalmente de forma rotineira. Na 

visita realizada no município observou-se a boa conservação da sede no que se refere a 

esses aspectos. A Figura 13 ilustra o descrito. 

 

Figura 13: Sede do município – visualização das ruas capinadas. 

Fonte: registro fotográfico feito pelos autores. 

Os serviços de capina e de poda são realizados na área rural somente nas 

proximidades das instituições de ensino. O serviço de capina é realizado por 04 

funcionários da prefeitura, enquanto que a equipe responsável pela poda é composta 

por 02 

funcionários. Todos utilizam equipamentos de proteção individual (EPI’s) para 

execução das atividades (óculos e luvas). 

A prefeitura não dispõe de dados sobre a média de áreas capinadas/podadas e 

a quantidade de resíduos gerados. Sobre os resíduos, devido sua composição ser de 
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material vegetal, os mesmos não são recolhidos e permanece na própria área, sofrendo 

um processo natural de compostagem. 

Não se constatou a realização de varrição e limpeza de ralos e/ou bocas de lobo 

no município. 

3.5. Resíduos de Construção Civil 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), os resíduos da 

construção civil são aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e demolições 

de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 

terrenos para obras civis. 

No município não há estimativas de geração de resíduos de construção civil. 

Segundo relato de um morador da sede que realizava uma obra de construção civil, as 

sobras de resíduos gerados nas construções são enviadas a outro canteiro de obras para 

aproveitamento. Verificou-se que na sede do município há poucas edificações em fase 

de construção. 

A prefeitura municipal não dispõe de sistema de coleta de resíduos de 

construção civil, sendo que o correto manejo e destino final são de responsabilidade do 

gerador. Ressalta-se que não há lei municipal específica que defina tal procedimento. 

3.6. Resíduos de Serviços de Saúde 

Os resíduos de serviços de saúde são aqueles resultantes de atividades exercidas 

nos serviços definidos pelo artigo 1 da resolução RDC n˚ 306 (ANVISA, 2004), e que por 

suas características necessitam de manejo, tratamento e disposição final diferenciados. 

Entre as atividades que constam na RDC n˚ 306 (ANVISA, 2004), pode-se citar: serviços 

de atendimento à saúde humana ou animal, laboratórios, necrotérios e funerárias, 

farmácias, entre outros. 

3.6.1. Caracterização e geração dos resíduos de serviços de saúde 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são gerados em dois postos de saúde 

localizados no município. 

Entre os resíduos pode-se identificar a geração dos seguintes, conforme a 
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classificação determinada na RDC n˚ 306 (ANVISA, 2004): 

a. resíduos pertencentes ao Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção; 

b. resíduos pertencentes ao Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que 

podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de 

suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; 

c. resíduos pertencentes ao Grupo D: resíduos que não apresentem risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados 

aos resíduos domiciliares; 

d. resíduos pertencentes ao Grupo E: materiais perfurocortantes ou escaraficantes. 

Quanto à geração de resíduos infectantes, perfurocortantes e químicos: a) no 

ano de 2008 entre os meses de abril a outubro não há registros de coleta; b) em 2009, 

fevereiro, não há registros de geração de resíduos; c) os dados de 2012 referem-se ao 

período de janeiro a março e d) a geração mensal de resíduos químicos não é constante. 

A segregação de resíduos de serviços de saúde ocorre na fonte geradora no 

momento da geração dos mesmos. Os dispositivos para acondicionamento de resíduos 

infectantes (Grupo A) são constituídos por lixeiras com pedal, resistentes a 

tombamento, com tampa e laváveis, sendo identificadas com os dizeres “Lixo 

contaminado”. Não se constatou a utilização de sacos branco leitosos para 

acondicionamento dos resíduos Grupo A. 

Os resíduos perfurocortantes (Grupo E) são acondicionados em embalagens 

plásticas (embalagens de produto de limpeza reaproveitadas), com características de 

resistência a tombamento, sendo que não há dizeres identificando o dispositivo. 

Os resíduos comuns (Grupo D) são dispostos em sacos plásticos pretos em 

dispositivos com pedal e tampa, resistentes a tombamento e laváveis, sem dizeres de 

identificação. 

Os resíduos do Grupo B (químicos), quando constituídos por ampolas ou 

pequenos frascos de vidro, são acondicionados em sacos plásticos e dispositivo lavável 
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e resistente a tombamento, identificado com os dizeres “Vidro”. 

Os resíduos químicos, constituídos por medicamentos vencidos, são estocados 

em caixa junto à farmácia, sendo esta identificada com os dizeres “Vencidos”. 

Mensalmente, antes do encaixotamento dos materiais vencidos, a farmacêutica 

responsável elabora uma lista contendo o nome dos medicamentos, quantidade, 

validade e lote do material a ser descartado. 

A Figura 14 apresenta a visualização do descrito anteriormente. 

 

Figura 14: Dispositivos de acondicionamento de resíduos existentes na unidade de saúde da sede do 
município. 

Fonte: registro fotográfico feito pelos autores. 

 

3.6.2. Coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde 

Os resíduos dos grupos A e D são removidos dos consultórios após a sua 

higienização pelas serventes. Os resíduos do grupo E são retirados quando os 

dispositivos de acondicionamento estiverem com sua capacidade esgotada pelo 

profissional de saúde responsável. Os resíduos do Grupo B são removidos após 

elaboração de listagem. 

Os resíduos dos grupos A, B e E permanecem no abrigo temporário localizado 

junto ao posto de saúde, conforme apresentado na Figura 3.10. Enquanto que os 

resíduos do grupo D são levados a via pública em lixeiras comunitárias. 
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Figura 15: Armazenamento temporário de resíduos de serviços de saúde existentes na unidade de saúde 
da sede do município. 

Fonte: registro fotográfico feito pelos autores. 

A coleta dos RSS é realizada por uma empresa terceirizada localizada no 

município de Caxias do Sul/RS. A empresa Seresa – Serviços de Resíduos da Saúde Ltda 

efetua a coleta no Posto de Saúde localizado no Passo do Carro. A Licença de Operação 

da frota de caminhões encontra-se no Anexo VII. A empresa prestadora de serviços foi 

contratada através de contratação direta, ou seja, Dispensa de Licitação, conforme Art. 

24, II da Lei 8.666/93, por apresentar valor inferior a R$ 8.000,00. 

Os resíduos infectantes (Grupo A) e perfurocortantes (Grupo E) gerados no posto 

de saúde localizado na sede do município são transportados em veículo da Secretaria 

Municipal de Saúde até o posto de Passo do Carro no dia da realização da coleta pela 

empresa contratada. 

Os resíduos químicos (Grupo B) são coletados pela mesma empresa – 

Resiservice. 

A coleta realizada pela empresa terceirizada coleta os resíduos dos Grupos A, B 

e E sempre quinzenalmente, às sextas-feiras, sendo que o trajeto entre o posto e o 

sistema de tratamento tem um percurso de 150 Km aproximadamente. 

O tipo de transporte utilizado é caminhão baú. A equipe de coleta é treinada pelo 
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prestador de serviços, que também é o responsável pelo fornecimento de equipamentos 

de proteção individual ao seu pessoal. 

3.6.3. Tratamento e destino final dos resíduos de serviços de saúde. 

Os resíduos dos grupos A e E são tratados pela empresa Seresa – Serviços de 

Resíduos da Saúde Ltda, através de tratamento térmico (incineração). As cinzas geradas 

no processo são dispostas em aterro de resíduos sólidos perigosos (ARIP) da empresa 

Multi Serviços Tecnologias Ambientais Ltda. 

Os resíduos químicos (Grupo B) são dispostos em aterro sanitário para resíduos 

perigosos (ARIP) da empresa Multi Serviços Tecnologias Ambientais Ltda. 

Os resíduos do grupo D são encaminhados ao aterro sanitário da empresa da 

empresa Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos – CRVR do Grupo SOLVI. 

 

3.7. Resíduos Funerários 

De acordo com o Manual para Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos 

Sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012), os resíduos gerados nos cemitérios 

devem ser diagnosticados, apesar de se sobreporem a outros tipos de resíduos, 

incluindo: resíduos de construção e manutenção de jazidos, resíduos secos e verdes de 

arranjos florais, resíduos de decomposição de corpos (ossos e outros) provenientes de 

exumação, entre outros. 

No município não há funerárias, tampouco serviço público de coleta e destinação 

final de resíduos funerários. 

Entre os resíduos provenientes de serviços funerários destacam-se velas e flores, 

que podem ser classificados como resíduos comuns; restos de entulhos utilizados nas 

sepulturas. 

Os cemitérios existentes no município são: a) Capela da Luz; b) Capela do Carmo; 

c) Cemitério da Sede; d) Ranchinho; e) Capela Saúde; f) Capela São Francisco; g) Capela 

São Judas e h) Capela Nossa Senhora de Lourdes – Enxovia. 

Na visita técnica constatou-se a ausência de dispositivos nesses locais e a 
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pequena quantidade de resíduos, compostos principalmente por restos de flores, e 

entulhos acumulados. A Figura 16 ilustra a situação encontrada em alguns dos 

cemitérios municipais. 

 

Figura 16: Vista dos cemitérios existentes no município de Monte Alegre dos Campos. 

Fonte: registro fotográfico feito pelos autores. 

 

3.8. Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

Inclui-se neste grupo de resíduos: eletroeletrônicos, pilhas e baterias, pneus, 

lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz mista), óleos lubrificantes e 

seus resíduos e embalagens e os agrotóxicos. Na sequencia são apresentadas as formas 

de manejo desses resíduos. 

3.8.1. Eletroeletrônicos 

Não há dados disponíveis no município sobre o manejo de resíduos  

eletroeletrônicos. Assim, no caso de descarte desse tipo de material, o mesmo é 

descartado nas lixeiras comunitárias e é coletado e encaminhado para o aterro sanitário 

da empresa Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos – CRVR do Grupo 

SOLVI. 

3.8.2. Pilhas e Baterias 

A prefeitura municipal não possui programas de incentivo à população para a 

segregação na fonte de pilhas e baterias. No caso de descarte, esses resíduos seguem 

misturados aos demais na coleta convencional, tendo como disposição final o aterro 
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sanitário da empresa Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos – CRVR do 

Grupo SOLVI. 

Nas dependências da prefeitura há uma iniciativa dos colaboradores, que 

armazenam em um depósito, as pilhas e baterias geradas. 

Por fim, não há dados disponíveis sobre a geração de pilhas e baterias, bem como 

outros dados sobre o manejo deste tipo de resíduo. 

3.8.3. Pneus 

Os pneus descartados em locais inadequados são coletados e acondicionados em 

local protegido, utilizado como depósito temporário localizado na sede do município.  

A prefeitura, através do projeto de controle do Aedes aegypte, recolhe os pneus 

dispostos inadequadamente no município. O material coletado fica armazenado e 

coberto. O local não apresenta as condições técnicas adequadas para armazenamento 

dos pneus, apesar de serem inertes e estarem cobertos por lona para evitar acúmulo de 

água. 

O envio dos pneus para ECOPONTOS localizados no município de Vacaria ocorre 

quando há um volume significativo acumulado. No presente ano há registros do envio 

de cerca de 262 pneus. 

No estabelecimento privado existente (mecânica), o proprietário não soube 

informar quais os procedimentos a serem adotados no caso de descarte de pneus. 

3.8.4. Lâmpadas fluorescentes 

O município não conta com coleta especial ou posto de entrega voluntária de 

lâmpadas fluorescentes geradas pela população. As lâmpadas acabam sendo 

depositadas nas lixeiras comunitárias, sendo coletadas e posteriormente separadas pela 

empresa responsável pela destinação dos resísuos sólidos domiciliares. 

As lâmpadas geradas nas edificações do poder público municipal e mesmo as 

recolhidas pelo serviço de coleta de resíduos, estão sendo armazenadas em local 

inadequado, junto ao terreno onde encontra-se a caçamba de transbordo de resíduos, 

conforme verifica-se na Figura 17. 
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Figura 17: Depósito de lâmpadas do município de Monte Alegre dos Campos. 

Fonte: registro fotográfico feito pelos autores. 

 

3.8.5. Óleos lubrificantes e suas embalagens 

Quanto ao destino das embalagens de óleos e lubrificantes não se verificou a 

existências de registros de envio dessas para fornecedores ou outro tipo de destino final. 

Nas oficinas mecânica, os proprietários afirmam que as embalagens permanecem 

armazenadas nas dependências da empresa, já que a geração é pequena, devido o baixo 

consume, mas que as mesmas são destinadas conforme suas próprias licenças de 

operação. 

Não foram encontrados registros de controle de geração e destinação deste tipo 

de resíduos junto ao controle e fiscalização municipal. 

3.8.6. Agroquímicos 

Conforme definido na Lei n˚ 9.974 (BRASIL, 2000) é competência dos produtores 

e revendedores de agrotóxicos, a destinação das embalagens de tais produtos, sendo 

indicado o retorno destas ao estabelecimento onde foram adquiridos. 

A Secretaria Municipal de Agricultura de Monte Alegre dos Campos em convenio 

com a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos dos Campos de Cima de Serra 
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(ARACAMP) promovem anualmente a coleta destas embalagens, as quais são enviadas 

para a Central de Armazenamento de Resíduos localizada no município de Vacaria. 

A prefeitura promove entre os agricultores a campanha de recolhimento de 

embalagens de agroquímicos, que dura uma semana. No momento da entrega, os 

agricultores recebem uma das vias do comprovante de coleta. As demais vias ficam para 

a prefeitura e ARACAMP. 

Finalizada a coleta, o transporte das embalagens é realizado por caminhões da 

prefeitura que as levam até a Central de Recebimento em Vacaria. 

As quantidades de embalagens de resíduos de agroquímicos coletados nos anos 

de 2015 e 2016 são apresentadas na Tabela 4 (dados fornecidos pela ARACAMP). Está 

previsto para o corrente ano a realização de nova campanha de coleta de embalagens 

vazias de agroquímicos. 

Tabela 4: Massa, em kilogramas, de embalagens de agroquímicos coletadas nos anos de 2015 e 
2016 em Monte Alegre dos Campos. 

 

Fonte: Associação dos Revendedores de Agrotóxicos dos Campos de Cima da Serra. 

Pela análise da Tabela 4 observa-se que em 2016 houve um crescimento nas 

quantidades de resíduos recolhidos, assim nota-se anualmente uma adesao maior da 

população do município na campanha de coleta de resíduos agroquimicos. 

3.9. Resíduos Agrosilvopastoril 

A agricultura do município de Monte Alegre dos Campos é composta 

basicamente de pequenas propriedades, onde são desenvolvidas atividades de 

fruticultura, lavouras e criações de animais. Além dessas atividades, devem ser 

Tipo de Embalagem Ano 

2015 2016 

Celulósica rígida 86,2 148 
Metálica rígida 23,1 116,9 
Plástica flexível 55,7 55,6 
Plástica rígida 512,1 768,2 

Total 677,1 1.088,7 
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consideras aquelas relacionadas a agroindústria do município, a qual é caracterizada 

pela produção de produtos coloniais como geleias de frutas e queijo colonial. 

Essas atividades geram resíduos que englobam uma fração orgânica, composta 

pelos resíduos de culturas e da criação de animais, e outra fração inorgânica formada 

pelos fertilizantes e produtos farmacêuticos utilizados no tratamento de animais. 

3.9.1. Resíduos Agrosilvopastoris Orgânicos 

A fração orgânica é caracterizada pelas sobras e perdas de colheita, atividades 

de poda e outros materiais, que ficam dispostos no local servindo como adubo ou 

condicionador de solo e integrando a fração de matéria orgânica do solo. 

As atividades de silvicultura (cultura de madeira) vêm apresentando crescimento 

significativo na região dos campos de Cima da Serra. Porém, o município de Monte 

Alegre dos Campos não apresenta desenvolvimento significativo nas atividades de 

reflorestamento, possuindo apenas 220 hectares de área reflorestada, indicando que 

não há geração de quantidades significativas de resíduo. 

Sobre os resíduos de silvicultura, constatou-se que o município apresenta dois 

estabelecimentos que desenvolvem atividade de serraria produzindo tábuas. A geração 

de resíduos orgânicos destes estabelecimentos é caracterizada por pequenos pedaços 

de madeira, cavacos, maravalha e serragem. Sendo assim, a geração de resíduos é 

proporcional ao volume de madeira processada, não havendo dados disponíveis no 

município quanto à geração. 

Quanto aos resíduos da agropecuária, no município destacam-se a criação 

extensiva de bovinos de corte e leite e de eqüinos, com menor participação de outras 

atividades. Os rebanhos do município são apresentados no Quadro 4. 

Quadro 4: Rebanho instalado no município de Monte Alegre dos Campos. 

Criações Cabeças 

Bovinos de corte 18.707 
Bovinos de leite misto-queijo 374 
Bubalinos 129 
Equinos 582 
Ovinos 705 
Suínos 1.179 
Aves 17.880 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 

Em função da ausência de informações sobre as atividades agropecuárias 

desenvolvidas no município, estimou-se a geração de resíduos a partir de dados de 

geração de dejetos considerando o peso animal, conforme indicado por USDA (2008). 

Para cálculo da geração de resíduos da atividade suinícola foram utilizados os dados 

apresentados por Oliveira (2004). Quanto ao peso médio dos animais foram utilizados 

os valores médios entre as diferentes fases de desenvolvimento animal, conforme 

indicado na literatura. A partir da compilação de dados bibliográficos se obteve as 

quantidade e características dos dejetos apresentados no Anexo X. 

Com base no tamanho do rebanho das diferentes criações, estimou-se a geração 

total de resíduos orgânicos em 199.514 t/ano. A estimativa da geração de resíduos, da 

carga orgânica e nutrientes para cada atividade é apresentada na Tabela 5. 

Tabela 5: Estimativa da geração anual de resíduos sólidos orgânicos nas atividades agropecuárias 
de Monte Alegre dos Campos. 

 

 

Criações 

 

Cabeças 

Quantidades de resíduos estimadas 

Volume Massa DBO5 N P K 

Unidade (m3/ano) (ton/ano) 

Bovinos de corte 18.707 185.424 185.382 4.301,7 819,4 163,9 553,1 

Bovinos de leite 
misto- queijo 

374 5.011 4.942 80,3 30,3 5,2 13,1 

Bubalinos 129 1.296 1.278 20,8 7,8 1,4 3,4 

Equinos 582 4.894 4.875 95,6 17,2 2,5 4,8 

Ovinos 705 368 374 9,3 4,2 0,7 2,8 

Suínos 1.179 3.701 2.496 77,4 7,1 5,4 4,2 

Aves1 17.880 422 417 27,0 5,8 1,8 2,4 

Aves* 7.152 169 167 10,8 2,3 0,7 1,0 

Legenda: DBO5 = demanda bioquímica de oxigênio; N = nitrogênio; P = fósforo; K = potássio. 

Observação: (1) Quantidades de resíduos gerados por aves de corte considerando seis ciclos de criação 
com 45 dias de duração. (*) Dado informado pelo município. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 

Segundo informações da Emater, com escritório neste município, os dados do 

IBGE relativos a quantidade de aves existentes no município não condizem a realidade, 

sendo  que o valor de cabeças é equivalente a 40% do valor referido pelo IBGE. Cabe 
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destacar que não há nenhum aviário licenciado no município. 

Dentre as atividades avaliadas destaca-se a geração de resíduos da criação de 

bovinos de corte com a geração 168.465,75 t/ano de dejetos. Devido aos animais serem 

criados em campo aberto, estes resíduos são dispostos de maneira dispersa no campo 

sendo incorporados ao solo como fertilizante, impossibilitando seu manejo ou 

aproveitamento energético. 

Quanto aos bovinos de leite ocorre a concentração de grande parte dos resíduos 

na sala de ordenha. Relacionados a estes resíduos estão às atividades de produção de 

queijo colonial, que dependendo da escala de produção geram quantidades 

significativas de resíduos com elevada carga orgânica. Segundo registros da Prefeitura 

do Município, a produção de queijo artesanal ocorre em algumas propriedades, porém 

não há informações quanto às quantidades produzidas, nem sobre o destino final dado 

aos resíduos. 

Os resíduos gerados na criação de equinos e ovinos, em geral, ficam dispersos 

nas áreas de pastagens, assim como os gerados na bovinocultura de corte, havendo 

acúmulo apenas nas baias e estábulos. 

As atividades de suinocultura não são muito expressivas no município, porém em 

função desses animais serem criados em regime de confinamento, ocorre a 

concentração dos dejetos nas unidades de criação. 

Em função da grande quantidade de dejetos gerados e de seu elevado potencial 

poluidor, estas atividades são consideradas de alto impacto ambiental pelos órgãos de 

controle ambiental. 

A atividade de avicultura no município não é tão expressiva quanto às demais. 

Também, apresenta potencial poluidor inferior a suinocultura, uma vez que, em geral,as 

aves são manejadas sobre cama, constituída, no geral, por maravalha ou casca de arroz. 

Esses materiais são particulados e absorvem a umidade dos dejetos, facilitando seu 

manejo e possibilitando sua comercialização. 

O município não tem informações quanto ao perfil de produção e condições de 

manejo dessas atividades. Por fim, ressalta-se que estes resíduos apresentam potencial 
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capacidade de geração de gases de efeito estufa (GEEs). 

3.9.2. Resíduos Agrosilvopastoris Inorgânicos 

Os resíduos agrosilvopastoris inorgânicos são caracterizados, por embalagens de 

insumos utilizados nas atividades agrícolas como defensivos agrícolas, fertilizantes, 

sementes, entre outros. A exceção das sacas de sementes, que em geral são 

reaproveitadas na própria propriedade, as embalagens de agroquímicos e demais 

produtos são recolhidas pela prefeitura. 

Nas atividades agropecuárias, os resíduos inorgânicos são caracterizados por 

embalagens de medicamentos, sacas de ração, entre outros. Segundo informações da 

Vigilância Sanitária, os resíduos de procedimentos veterinários são recolhidos pelos 

profissionais que o realizam, retornando ao município de sua procedência. 

3.10. Resíduos Industriais 

Resíduos industriais são conceituados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 

como os gerados em processos produtivos e instalações industriais (BRASIL, 2010). 

A responsabilidade pelo manejo dos resíduos sólidos industriais é do gerador. 

Em Monte Alegre dos Campos, há registros das seguintes empresas: duas serrarias,  dois 

postos de combustível (prestador de serviços), uma agroindustria, uma vinícola e uma 

central hidrelétrica. 

Destas empresas, somente para uma das empresas há registro de licenciamento 

no município referente a instalação de um depósito para armazenamento de geléias (LI 

nº 01/2012 e LP nº 01/2011). O Quadro 5 apresenta a listagem das empresas que são 

licenciadas pela FEPAM, bem como o número do processo junto ao órgão ambiental. 

Quadro 5: Empresas com seu respectivo número de processo de licenciamento junto à FEPAM 
(dados até maio/2012). 

Denominação Número do 
Processo 

Agroindustria Ind. E Com. de Doces e Conservas 
Carraro 

2983-05.67/08.7 

Comércio de Combustível Indicatti e Indicatti Ltda (sede) 2621-05.67/09.4 
Comércio de Combustível Indicatti e Indicatti Ltda 
(rodovia) 

5986-05.67/09.5 

Serra dos Cavalinhos II Energética Ltda 13108.05.67/08.
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4 

 

Para a central hidrelétrica, o órgão ambiental estadual – FEPAM – na licença de 

instalação, estabeleceu as diretrizes de manejo dos resíduos, sendo estas 

resumidamente: 

a. a disposição de resíduos não poderá ser feita próxima aos recursos 

hídricos; 

b. os resíduos gerados na construção do empreendimento devem ser 

destinados a locais licenciados pela FEPAM; 

c. as embalagens de óleos lubrificantes devem retornar ao fornecedor. 

Os postos de combustíveis são atividades de prestação de serviços. Porém 

devido os resíduos gerados por estes terem características de industriais, as informações 

sobre os postos de combustíveis são apresentados neste item. No caso de postos de 

combustíveis, a orientação resumida da FEPAM é: 

a. a apresentação anual de planilhas com a geração de resíduos Classe I; 

b. as embalagens de óleos lubrificantes devem retornar aos 

fornecedores ou empresa autorizada no seu recebimento; 

c. o transporte de resíduos Classe I deve ser acompanhado por 

manifesto de transporte (MTR). 

Não há informações sobre geração de resíduos sólidos industriais disponíveis no 

Departamento de Meio Ambiente municipal. 

3.11. Resíduos de serviços públicos de saneamento básico 

Os resíduos considerados de serviços públicos de saneamento incluem aqueles 

gerados em atividades relacionadas às modalidades de saneamento básico: tratamento 

da água e do esgoto, manutenção dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012). 

Como o município não dispõe de sistema de tratamento de água e de esgoto e 
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nem de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais não há a geração deste tipo 

de resíduo. 

3.12. População itinerante 

É definido como população itinerante, um grupo de pessoas que se deslocam 

para exercer certa função em outra localidade. Estas pessoas deslocam-se pelas zonas 

de cultura. No município de Monte Alegre dos Campos foram identificados 2 focos de 

população itinerante, sendo eles referents aos pomares da Empresa José Sozo e 

Empresa Schio. 

Considerando a população itinerante referente à fruticultura, cita-se a Empresa 

José Sozo, que cultiva maças, uvas e nozes. Esta empresa possui o número de 

funcionários variável com as épocas de colheita, assim sendo, tem-se para o mês de 

março, entre 60 e 65 funcionários, entre fixos e contratados. Já para o mês de maio, o 

número de funcionários decresce para entre 40 e 45. Para o restante do ano, existem 

em média 15 funcionários, e para o mês de dezembro, estima-se 30 funcionários na 

lavoura. Os resíduos gerados na colheita são segregados pelos próprios funcionários, e 

tem destinação definida.  

Assim, os resíduos recicláveis são encaminhados, pela própria empresa, para o 

Distrito de Passo do Carro, e os resíduos orgânicos ficam concentrados no mesmo local 

de geração, sendo utilizados para alimentação animal e como adubo no próprio plantio. 

Os resíduos agroquímicos são encaminhados para ARACAMP - Central de Recebimento 

de Embalagens de Agrotóxicos. 

Ainda como populacao itinerante relacionada a fruticultura, tem-se a Empresa 

Schio, entretanto esta empresa não respondeu ao questionário enviado sobre o manejo 

dos seus resíduos. 

3.13. Catadores – aspectos sociais 

Não foi constatada e nem informada a presença de catadores no município. 

3.14. Passivos Ambientais 

A análise dos documentos e registros existentes no Departamento de Meio 
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Ambiente não indicou a presença, no passado, de locais de deposição inadequada de 

resíduos sólidos no município. 

Durante o levantamento e diagnóstico do município, constatou-se que há a 

presença de um passive ambiental referenciado no item 3.8.4, sobre o depósito de 

lâmpadas fluorescentes. Este deve ser tratado e solucionado conforme os apectos de 

um passive ambiental do município. 

3.15. Aspectos financeiros 

O levantamento das despesas municipais referentes ao gerenciamento de 

resíduos foi feito com auxílio da Secretaria de Administração. Para tanto, considerou-se: 

a. análise dos documentos (notas fiscais e contrato) existentes sobre 

pagamento de serviços de coleta convencional e disposição de resíduos e 

coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde; 

b. análise dos pagamentos aos funcionários da prefeitura envolvidos nos 

serviços de coleta de resíduos e realização de podas e capinas, bem como 

gastos com equipamentos e/ou materiais de consumo; 

c. avaliação de outros documentos existentes que possam contribuir. 

No Anexo XI é apresentada a sistematização das informações sobre as despesas 

municipais para um período de 3 anos (janeiro de 2009 a abril de 2012). A Tabela 6 

apresenta uma síntese das informações considerando os gastos anuais com cada 

serviço. 

Tabela 6: Despesas anuais com gerenciamento de resíduos no município de Monte Alegre dos Campos. 

Serviço 
Despesas (R$) 

2009 2010 2011 2012* 

Coleta de resíduos nos distritos 12.000,00 18.000,00 24.000,00 8.000,00 

Coleta e tratamento final de resíduos 62.280,00 63.072,00 79.572,00 32.400,00 

Coleta e tratamento de RSS 2.603,60 2.388,00 2.767,87 1.037,88 

Capina e poda 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 

Coleta e transporte de agroquímicos - 2.300,00 2.300,00 - 

TOTAL 82.883,60 91.760,00 114.639,87 43.437,88 

Observação: (*) os dados do ano de 2012 correspondem ao período de janeiro a 

abril. Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos. 



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

 

53 
PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

2017 
 

A distribuição, em porcentagem, dos gastos anuais relacionados ao 

gerenciamento de resíduos nos anos de 2009 a 2011 é apresentado a Figura 18. Para o 

ano de 2012, calculou-se o custo médio mensal do sistema de gerenciamento e a sua 

distribuição (em porcentagem), sendo que o resultado obtido é apresentado na Figura 

18. 

 

Figura 18: Distribuição, em porcentagem, das despesas com gerenciamento de resíduos sólidos em Monte 
Alegre dos Campos no período de 2009 a 2012. 

Pela análise da Figura 18 verificou-se que os maiores gastos com gerenciamento 

dos resíduos estão relacionados à coleta e transporte. 

Também, calculou-se o custo semanal da coleta e transporte convencional de 

resíduos obtendo-se: a) 2009 = R$ 43,25 t/semana; b) 2010 = R$ 43,80 t/semana; c) 2011 

= R$ 55,25 t/semana e d) 2012 = R$ 67,50 t/semana. 

O município não tem um sistema de cobrança de tarifas de coleta e destinação 

final de resíduos sólidos da coleta regular, nem de outros tipos de serviços ligados a 

disposição de resíduos sólidos. 

As despesas orçamentárias empenhadas do município, para 2009, segundo consta 

no site do IBGE foi de R$ 6.921.378,98. A despesa com serviços de limpeza e manejo de 

2011 

2009 

2012 

2010 
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resíduos foi de R$ 82.883,60, o que representa 1,20% do total. 

3.16. Análise integrada 

Os itens 3.2 a 3.15 apresentam o cenário atual do gerenciamento de resíduos no 

município. A partir destes dados pode-se fazer uma análise técnica das deficiências e 

iniciativas relacionadas à gestão municipal de resíduos, de forma a subsidiar a definição 

de metas e ações, as quais se encontram descritas no Capítulo 5. 

As principais carências no município quanto ao gerenciamento de resíduos são: 

a. ausência de definição de rotas de coleta de resíduos, o que dificulta no 

planejamento de atividades e custos envolvidos no serviço; 

b. frequência indefinida de coleta, impedindo uma maior colaboração da 

população na adoção de procedimentos de gestão de resíduos; 

c. falta de regulamentação das lixeiras comunitárias, não havendo um padrão 

nas mesmas, ausência de manutenção, bem como falta de estudos de 

implementação de novas lixeiras na sede e distritos; 

d. má distribuição das lixeiras comunitárias, sendo que muitas estão 

concentradas em um mesmo ponto; 

e. ausência de atividades relacionadas a educação ambiental envolvendo 

instruções sobre manejo de resíduos sólidos; 

f. ausência de controles formais sobre coleta, transporte e destinação final de 

resíduos, dificultando a estimativa da geração e caracterização dos mesmos, 

bem como dos custos envolvidos nesses serviços; 

g. fiscalização ambiental pouco abrangente, com licenciamento somente de 

alguns dos empreendimentos, resultando na ausência de dados sobre a 

situação atual do manejo de resíduos; 

h. ausência de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de 

saúde nos postos de saúde do município, o que acarreta em situações 

inadequadas de manejo; 
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i. inexistência de ações de gerenciamento de resíduos funerários; 

j. inexistência de ações de gerenciamento de resíduos agrosilvopastoris; 

k. falta de segregação de resíduos especiais: pilhas e baterias, lâmpadas, óleos 

lubrificantes e eletroeletrônicos; 

l. armazenamento de pneus em local inadequado; 

m. ausência de programas específicos e informações sobre resíduos industriais; 

n. ausência de exigência de plano de gerenciamento de resíduos industriais; 

o. falta de legislação especifica com diretrizes sobre manejo de resíduos; 

p. carência de capacitação técnica especializada dos profissionais envolvidos 

no gerenciamento de resíduos; 

q. apesar de instituída, não ocorrem ações na Semana Municipal de Meio 

Ambiente. 
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III. PROGNÓSTICO 

Finalizada a etapa de diagnóstico, iniciou-se a elaboração das diretrizes de 

manejo dos resíduos sólidos gerados no município de Monte Alegre dos Campos. 

Para tanto, realizou-se a projeção populacional e de geração de resíduos sólidos 

para um período de 20 anos. 

As informações obtidas e a análise das carências no setor foram comparadas com 

as diretrizes que constam na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) e no 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 2011). Como resultado 

obteve-se possíveis estratégias de ação de implementação. 

As estratégias definidas pelos profissionais responsáveis pela elaboração do 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos foram apresentadas ao 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, secretários municipais e prefeito no dia 26 de 

junho do corrente ano às 10 horas (Figura 19). Os resultados da análise do documento 

preliminar são encontram-se no Anexo XII na Ata n˚ 10/2012. As modificações solicitadas 

pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente foram feitas e as estratégias foram 

complementadas. 

 

Figura 19: Registro fotográfico da reunião de apresentação do PMGIRS para os representes do Conselho 
de Meio Ambiente de Monte Alegre 

Fonte: registro fotográfico feito pelos autores. 



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

 

57 
PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

2017 
 

Conforme previsto no Decreto 7.217 (BRASIL, 2010), a validação das etapas do 

PGIRS junto às instâncias de participação social locais ou regionais, precisa introduzir a 

discussão da institucionalização de controle, como prevista em seu Art. 34, onde são 

descritos os mecanismos que poderão ser adotados para instituir o controle social dos 

serviços de saneamento e, logicamente, dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos. 

Dentre as modalidades de participação e controle social destacam-se as 

audiências públicas, consultas, participação em conferências, grupos de trabalho, 

comitês, conselhos, seminários ou outro meio que possibilite a expressão e debate de 

opiniões individuais ou coletivas. 

Ademais, no ano de 2017 foram contratados e elaborados os serviços de revisão 

e atualização do PMGIRS existente no município, sendo que neste espaço reservam-se 

os direitos de alterações devidos aos estudos, levantamentos, interpretações e 

avaliações do andamento do planejamento original do plano. 

Assim, deve-se ao final do documento acrescentar-lhe um Anexo referente ao 

relatório simplificado sobre os serviços realizados, abstendo o mesmo do relato pontual 

das alterações, uma vez que estas alterações foram realizadas no próprio corpo do 

documento.  
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4. Capítulo 4–Projeções 

4.1. Projeção populacional 

Os dados de população do município foram obtidos através de consulta ao site 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para a projeção populacional 

considerou-se os resultados obtidos nos censos de 2000 e 2010, que são apresentados 

na Tabela 7. 

Tabela 7:  População de Monte Alegre dos Campos. 

Ano População 
urbana 
(habitantes) 

População 
rural 
(habitantes) 

População 
total 
(habitantes) 

2000 116 2.924 3.040 
2010 645 2.457 3.102 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017). 

Para determinação da projeção populacional avaliou-se os dados resultantes 

da aplicação de dois métodos estatísticos: aritmético e geométrico, conforme 

apresentado na sequencia. Segundo o IBGE (2017), a população estimada do 

município para o ano de 2017 é 3.249 habitantes. 

4.1.1. Método aritmético: o princípio baseia-se no fato da taxa de crescimento da 

população é constante, conforme apresentado nas equações 1 e 2. 

 

Equação 1 

 

 

Equação 2 

 

 

Onde: 
Pt = população estimada no ano futuro t;  
P0 = população do censo do ano t0; 
P1 = população do censo do ano t1;  
t0 = ano de inicio da estimativa; 
t1 = ano da estimativa; 
r = constante de crescimento aritmético. 
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4.1.2. Método geométrico: considera que a taxa de crescimento é proporcional a 

população em um determinado ano, segundo as equações 3 e 4. 

Equação 3 

 

 

Equação 4 

 

Onde: 
Pt = população estimada no ano futuro t;  
P0 = população do censo do ano t0; 
P1 = população do censo do ano t1; 
q = constante de crescimento geométrico. 

 

Com o objetivo de determinar o melhor método estatístico para projeção da 

população de Monte Alegre dos Campos em um período de 20 anos, compararam-se os 

resultados obtidos na aplicação dos métodos aritmético e geométrico. O método com 

menor taxa de erro foi o escolhido para a determinação da população de 2032. A Tabela 

8 apresenta os resultados obtidos no cálculo para projeção da população de total. 

Tabela 8: Comparação entre os métodos de projeção populacional considerando-se a população 
total de Monte Alegre dos Campos. 

 

Ano 

Pop. 
Censo 
(hab.) 

Método Aritmético Método Geométrico 

r* Projeção 
(hab.) 

Erro (%) q* Projeção 
(hab.) 

Erro (%) 

2010 3.098 5,80 3.098 0,00 0,0019 3.098 0,00 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Para estimativa da população do município optou-se pela projeção geométrica e 

constante durante o período de 20 anos. Isto devido ao número escasso de dados 

censitários do município, que iniciou em 2000. Além disso, uma análise detalhada não 

pode ser realizada, pois se verificou uma variação na delimitação dos setores censitários. 

Segundo o IBGE (2011), setor censitário é a unidade territorial de controle 

cadastral da coleta, constituída por áreas contíguas, respeitando-se os limites da divisão 
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política- administrativa, do quadro urbano e rural e outras estruturas territoriais de 

interesse. 

Na Tabela 9 encontram-se os dados de projeção de população para o período de 

20 anos do município de Monte Alegre dos Campos. 

 

Tabela 9: Projeção da população total até 2032 para a população de Monte Alegre dos Campos. 

Ano População projetada (habitantes) 

2010 3.098 

2011 3.104 

2012 3.110 

2013 3.115 

2014 3.121 

2015 3.127 

2016 3.133 

2017 3.139 

2018 3.144 

2019 3.150 

2020 3.156 

2021 3.162 

2022 3.168 

2023 3.173 

2024 3.179 

2025 3.185 

2026 3.191 

2027 3.197 

2028 3.202 

2029 3.208 

2030 3.214 

2031 3.220 

2032 3.226 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.2. Demanda Futura 

A geração per capita é definida como a quantidade de resíduos gerada por cada 
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indivíduo em um determinado período (dia, mês, ano). A taxa per capita é calculada a 

partir da massa coletada de resíduos e a população atendida, sendo um parâmetro 

fundamental para atividades de planejamento e projeto de estruturas necessárias ao 

manejo dos resíduos sólidos. 

Normalmente, a geração per capita é determinada com os valores de massa de 

resíduos coletada (soma dos pesos dos caminhões de coleta menos a suas taras) dividida 

pela população que gerou aquela quantidade de resíduos. A taxa de geração per capita 

varia de acordo com o porte do município. A Tabela 10 apresenta a variação da taxa de 

geração de acordo com o tamanho da cidade. 

Tabela 10: Geração de resíduos per capita no Brasil. 

Tamanho da cidade População urbana 
(habitantes) 

Geração per capita 
(Kg/habitante.dia) 

Pequena Até 30.000 0,50 

Média De 30.000 a 500.000 De 0,50 a 0,80 

Grande De 500.000 a 3.000.000 De 0,80 a 1,00 

Megalópole Acima de 3.000.000 De 1,00 a 1,30 

Fonte: CEMPRE (2000). 

Atualmente no estado do Rio Grande do Sul, especialmente para os municípios 

de pequeno porte, existem poucas informações sobre geração e composição 

gravimétrica de resíduos. Isso se deve às dificuldades com o custo de pesquisa, falta de 

dados e de incentivos e complexidade da pesquisa devido a grande variabilidade da 

composição por diferença de classe, população e costumes. Igualmente, Monte Alegre 

dos Campos não possui nenhum levantamento de dados de geração, tampouco da 

caracterização dos resíduos. Entretanto, estas informações são de extrema importância 

no planejamento ambiental do município. 

Desta forma, para se estimar a geração dos resíduos sólidos domésticos do 

município de Monte Alegre dos Campos, foram utilizados como base, os dados 

referentes ao município de Alto Feliz. Foram utilizadas as informações deste município 

devido às similaridades de informações relevantes a geração e caracterização de 

resíduos, conforme Tabela 11. 

Tabela 11:  Comparação dos municípios de Alto feliz e Monte Alegre dos Campos. 

 Alto Monte Alegre dos 
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Feliz1 Campos2 
População total 2.574 3.098 
População urbana 591 645 
População rural 1.983 2.453 
Perfil Econômico Agrícola Agrícola 

Fonte: 1 Pessin et al. (2002). 

2 
elaborado pelos autores. 

 Assim, para o município de Monte Alegre dos Campos, considerou-se o valor de 

geração per capita de resíduos idêntico ao definido para o município de Alto Feliz, que 

segundo Finotti et al. (2005) é de 0,36 kg/hab.dia. 

 Para a composição gravimétrica dos resíduos, realizou-se, durante o período de 

revisão do plano, um estudo de diagnóstico das quantidades e porcentagens para cada 

tipo de resíduo, referentes a uma quantidade de 36,7 kg, sendo os resultados obtidos 

estarem expressos conforme segue:  

Tabela 12: Estudo de gravimetria dos resíduos 

Classificação do Resíduo Quantidade Representação 

Metais 1,99 kg 5,44 % 

Plásticos 13,22 kg 36 % 

Vidros 0,98 kg 2,67 % 

Papéis 10,41 kg 28,37 % 

Rejeitos 2,97 kg 8,10 % 

Orgânicos 7,13 kg 19,42 

Total 36,7 kg 100 % 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 O descritivo para cada tipo de resíduo segregado segue conforme abaixo: 

a. Metais: Durante o levantamento, este material representou 5,44% do volume 

dos resíduos sólidos urbanos, porém esta pode ser dividida em recicláveis (67%) 

e rejeitos (33%). 

b. Plásticos: Os plásticos são divididos em recicláveis e rejeitos, nesta classe estão 

representados apenas os recicláveis (36%), pois os rejeitos possuem uma 

segregação própria. 
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c. Vidros: Este material representou 2,67% do volume dos resíduos sólidos 

urbanos. 

d. Papéis: Este material representou 28,37% do volume dos resíduos sólidos 

urbanos. 

e. Rejeitos: Os rejeitos foram verificados como embalagens contaminadas e não 

recicláveis. No levantamento este material representou 8,10% do volume dos 

resíduos sólidos urbanos. 

f. Ainda como rejeitos, porém que não podem ser aterrados em aterros de Classe 

II, foram encontradas pilhas e baterias, bem como lâmpadas. 

g. Orgânicos: Em volume diagnosticado este material representou 19,42% do 

volume dos resíduos sólidos urbanos. 

 A composição média dos resíduos conforme o peso divide-se em: 53,11% de 

resíduos orgânicos e 46,89% resíduos secos. Desses últimos a divisão compreende 

76,67% de resíduos recicláveis e 23,33% de rejeitos. 

 Deste modo, considerando as informações de crescimento populacional, e os 

dados de geração per capita e composição gravimétrica diagnosticada para Monte 

Alegre dos Campos, obtém- se a geração de resíduos sólidos domiciliares ano a ano 

(Tabela 13). 

Tabela 13: Estimativa de crescimento e geração de resíduos sólidos domiciliares para Monte Alegre dos 
Campos. 

Ano Pop. 
Geração 
Percapita 
(kg/hab.d) 

RSU (kg) 
Fração 

Orgânica 
(kg/dia) 

Plástico Vidro 
Papel/ 

Papelão 
Metais  Rejeitos  

2000 3040 - - - - - - - - 

2010 3098 0.36 1115 217 401 30 316 61 90 

2011 3104 0.36 1117 217 402 30 317 61 90 

2012 3110 0.36 1120 218 403 30 318 61 91 

2013 3115 0.36 1121 218 404 30 318 61 91 

2014 3121 0.36 1124 218 405 30 319 61 91 

2015 3127 0.36 1126 219 405 30 319 61 91 
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2016 3133 0.36 1128 219 406 30 320 61 91 

2017 3139 0.36 1130 219 407 30 321 61 92 

2018 3144 0.36 1132 220 408 30 321 62 92 

2019 3150 0.36 1134 220 408 30 322 62 92 

2020 3156 0.36 1136 221 409 30 322 62 92 

2021 3162 0.36 1138 221 410 30 323 62 92 

2022 3168 0.36 1140 221 410 30 323 62 92 

2023 3173 0.36 1142 222 411 30 324 62 93 

2024 3179 0.36 1144 222 412 31 325 62 93 

2025 3185 0.36 1147 223 413 31 325 62 93 

2026 3191 0.36 1149 223 414 31 326 63 93 

2027 3197 0.36 1151 224 414 31 327 63 93 

2028 3202 0.36 1153 224 415 31 327 63 93 

2029 3208 0.36 1155 224 416 31 328 63 94 

2030 3214 0.36 1157 225 417 31 328 63 94 

2031 3220 0.36 1159 225 417 31 329 63 94 

2032 3226 0.36 1161 225 418 31 329 63 94 

Fonte: elaborado pelos autores 

 De forma geral, a massa de resíduos coletada é relacionada com os dados de 

população urbana obtida a partir de censos do IBGE. Esse cruzamento de dados pode 

gerar erros significativos nas estimativas de resíduos, quando o serviço de coleta é 

estendido aos distritos, nos quais a população não foi contabilizada como urbana pelo 

censo. 

 Nas estimativas foi utilizado um índice de atendimento de 56% da população 

total do município, relativo ao atendimento de 100% da população urbana e 45% da 

população rural do município. 

 Para fins de cálculo e planejamento não haverá separação entre população 

urbana e população rural em função do município apresentar a maior parte a sua 

população localizada em área rural e devido aos resíduos serem manejados em 

conjunto. Os resultados das estimativas de geração atual e de final de plano são 

apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14:  Estimativas e projeções de geração de resíduos sólidos – coleta regular - no Município de 
Monte Alegre dos Campos. 

Estimativas e Projeções Unidade 2012 2032 
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População total habitante 3.110 3.226 
População atendida pelo serviço de coleta 
de resíduos sólidos 

habitante 1.755 1.961 

Índice de atendimento % 56,45 60,791 
População urbana atendida pelo serviço de 
coleta domiciliar 

habitante 647 684 

Índice de atendimento urbano % 100,00 100,00 
População rural atendida pelo serviço de 
coleta domiciliar 

habitante 1.108 1.277 

Índice de atendimento rural % 45,00 50,001 

Quantidade resíduos coletados t/dia 1,33 1,49 
Volume de resíduos coletados não 
compactados2 

m3 5,34 5,96 

Quantidade de resíduos
 coletada mensalmente 

t 40,02 44,71 

Quantidade coletada pela prefeitura t/dia 0,84 0,97 
Volume dos resíduos coletados pela 
prefeitura2 

m3 3,37 3,88 

Geração potencial total2 t/dia 2,36 2,45 

Volume potencial2 m3/dia 11,82 12,26 
Observações: 1 -Meta a ser alcançada, 2 -Estimado com base na massa específica indicada para 

resíduos sólidos domésticos não compactados de 250 kg/m3 (Ministério do Meio Ambiente, 

2012). Fonte: elaborado pelos autores. 

 A partir dos dados da Tabela 14 estimou-se que 39,9 t/mês de resíduos sólidos 

estão sendo gerados mensalmente pela população atendida pelo serviço de coleta. 

 Para demandas futuras considerou-se como meta a ampliação do serviço para 

50% da população rural do município. 

 

4.2.1. Materiais Recicláveis 

Para estimativa da geração de resíduos recicláveis foi utilizada a composição 

média obtida por Finotti et. al. (2005) para o estado do Rio Grande do Sul. No estudo 

foram estimadas as seguintes frações mássicas para os resíduos: 52,15 % da massa dos 

resíduos são compostos biodegradáveis, 21,5 %, de matérias recicláveis e 26,35%, de 

materiais descartáveis. 

Os resultados foram agrupados segundo os critérios de tratabilidade definidos 

por Schneider (1994) em: 

a. biodegradáveis: materiais passíveis de serem reincorporados aos ciclos 
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biogeoquímicos, por ação de organismos decompositores; 

b. recicláveis: materiais passíveis de serem reincorporados aos ciclos produtivos 

industriais; 

c. descartáveis: materiais para os quais ainda não existem processos que tornem 

possível o retorno de seus constituintes aos ciclos naturais ou artificiais num 

curto espaço de tempo, ou que sua reciclagem não seja economicamente viável. 

A Tabela 15 apresenta as estimativas e projeções de resíduos recicláveis. 

 

Tabela 15: Estimativas e projeções de geração de resíduos recicláveis no Município de Monte Alegre dos 
Campos. 

Estimativas e Projeções Unidade 2012 2032 

Massa de resíduos recicláveis coletados Kg 286,84 320,45 

Massa de resíduos recicláveis coletados Kg 181,05 208,68 

Massa total de resíduos recicláveis gerados Kg 508,12 622,74 
Volume de materiais recicláveis presentes na 
massa total de resíduos coletada no município* m3 2,87 3,20 

Volume de recicláveis coletados pela prefeitura* m3 1,81 2,09 

Observações: Estimado a partir da massa específica dos resíduos secos soltos de100kg/m3. Rejeitos: 

referem-se às parcelas contaminadas dos resíduos domiciliares: embalagens que não se preservaram 

secas, resíduos úmidos que não podem ser processados. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.2.2. Resíduos de Construção Civil 

Para calculo da estimativa da geração de resíduos de construção civil adotou-se 

os índices indicados no Manual para Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012): a) massa específica aparente de resíduos de 

construção civil indiferenciados é de 1.200 Kg/m3 e b) taxa de geração de 400 

Kg/hab.ano. Esta taxa de geração foi a escolhida por ser a menor e a mais adequada às 

características do município. As estimativas referem-se à multiplicação dos índices 

utilizados pela população projetada para os anos de 2012 e 2032. 

Na Tabela 16 são apresentadas as estimativas de geração de resíduos de 

construção civil estimada a partir de dados bibliográficos. 
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Tabela 16: Estimativas e projeções de geração de resíduos de construção civil no Município de Monte 
Alegre dos Campos. 

Estimativas e Projeções Unidade Índice utilizado 2012 2032 

Resíduos de construção civil Kg/hab.ano 400 1.244 1.290 

Volume de resíduos de construção civil Kg/m3 1.200 1.037 1.075 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

 

4.2.3. Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

Compõem esse grupo de resíduos os seguintes bens pós-consumo: 

eletroeletrônicos, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes e óleos lubrificantes 

e suas embalagens. Esses resíduos, segundo a Lei n˚ 12.305 (BRASIL, 2010) deverão 

apresentar programas de coleta ou ações para devolução ao fornecedor. 

Na Tabela 17 são apresentadas as estimativas de geração de resíduos com 

logística reversa obrigatória estimada a partir de dados bibliográficos. Para óleos 

lubrificantes e suas embalagens não foi possível estimar a geração devido à ausência de 

informações. 

Tabela 17: Estimativas e projeções de geração de resíduos com logística reversa obrigatória no Município 
de Monte Alegre dos Campos. 

Resíduos Índice utilizado Unidade 2012 2032 

Eletroeletrônicos 2,6 kg/hab.ano t/ano 8,09 8,39 

Pilhas 4,34 unidades/hab. unidades/hab. 13.776 14.291 

Baterias 0,09 unidades/hab. unidades/hab. 280 290 

Pneus 2,9 kg/hab.ano t/ano 9,02 9,36 

Lâmpadas fluorescentes 4 
unidade/resid.ano 

Unidade/resid.ano 2.488 2.581 

Observação: kg/hab.ano = kilograma por habitante ano; unidades/hab. = unidades por habitante; 

unidades/resid.ano = unidades por residência ano; t/ano = toneladas ano. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.2.4. Resíduos Volumosos 

A estimativa de geração de resíduos volumosos foi calculada a partir dos índices 

propostos no Manual para Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos 
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(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012): a) massa específica de 400 Kg/m3 e b) taxa de 

geração de 30 Kg/hab.ano. As estimativas referem-se à multiplicação dos índices 

utilizados pela população projetada para os anos de 2012 e 2032. 

Na Tabela 18 são apresentadas as estimativas de geração de resíduos volumosos 

estimada a partir de dados bibliográficos. 

 

 

Tabela 18: Estimativas e projeções de geração de resíduos volumosos no Município de Monte Alegre dos 
Campos. 

Estimativas e Projeções Unidade Índice utilizado 2012 2032 

Resíduos volumosos kg/hab.ano 30 93,3 96,8 

Volume de resíduos volumosos kg/m3 1.400 233 242 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.2.5. Resíduos de Óleo Comestível 

Para estimar a quantidade de óleo comestível gerado no município de Monte 

Alegre dos Campos dividiu-se a população total do município pelo número de habitantes 

por economia, conforme indicado pela CORSAN (5 habitantes por residência). Desta 

forma obteve-se o número de famílias instaladas no município para os anos de 2012 e 

2032. Este valor foi multiplicado por 1,15 L, que é a taxa de geração selecionada a partir 

da variação de geração indicada no Manual para Elaboração de Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012) – (1,0 a 1,5L mensais para 

famílias das classes C e D). 

 

Na Tabela 19 são apresentadas as estimativas de geração de resíduos de 

construção civil estimada a partir de dados bibliográficos. 

Tabela 19: Estimativas e projeções de geração de resíduos de óleo vegetal no Município de Monte Alegre 
dos Campos. 

Estimativas e Projeções Unidade 2012 2032 

Quantidade total de óleo comestível 
gerada no município L 715 742 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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5. Capítulo V – Diretrizes e estratégias de implementação 

5.1. Diretrizes específicas e proposições técnicas 

Considerando-se os tipos de resíduos apresentados no diagnóstico, as seguintes 

estratégias/ações são indicadas para serem implementadas, gradualmente, com o 

objetivo de atender às diretrizes que constam na Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010) e no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 

2011). 

Para a elaboração das diretrizes e proposições técnicas, consideraram-se os 

conceitos de diretrizes e estratégias apresentadas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

– versão preliminar (BRASIL, 2011). As diretrizes referem-se às linhas norteadoras por 

grandes temas, sendo que para este Plano, não se adotou esta terminologia. As 

estratégias referem-se à forma ou meios pelos quais ações serão implementadas, sendo 

este conceito utilizado ao longo do documento. 

5.1.1. Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais 

Para a elaboração das diretrizes e proposições técnicas relacionadas ao manejo 

de resíduos sólidos domésticos consideraram-se as seguintes diretrizes estabelecidas no 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 2011): 

• manter o atual patamar de geração de resíduos sólidos urbanos tomando 

como referência o ano de 2008; 

• induzir a compostagem da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

e geração de energia do aproveitamento dos gases provenientes da 

biodigestão. 

Com base nas informações obtidas no diagnóstico das condições de manejo dos 

resíduos sólidos – coleta convencional propõem-se as seguintes estratégias: 

a. Adoção de procedimentos de controle e fiscalização: com objetivo de manter 

atualizado o sistema de informações sobre manejo de resíduos. É indicada a adoção 

dos seguintes controles: 

• pesagem dos resíduos sólidos coletados; 



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

 

71 
PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

2017 
 

• avaliação da estanqueidade dos veículos no que se refere ao chorume gerado 
pela carga; 

• condições de trabalho dos funcionários quanto a higiene e a segurança do trabalho; 

• capacitação da equipe envolvida na coleta de resíduos – Prefeitura. 

 

b. Avaliação das condições e quantidades de dispositivos para acondicionamento de 

resíduos (lixeiras comunitárias) instalados: no diagnóstico verificaram-se as 

condições das lixeiras dispostas no município, sendo constatada a carência na 

quantidade e distribuição das mesmas. É importante a avaliação das lixeiras 

comunitárias instaladas na sede e distritos verificando: 

• condições físicas e de manutenção; 

• localização/distribuição das lixeiras comunitárias no município; 

• necessidade de instalação de novas lixeiras comunitárias; 

• avaliação dos custos de instalação de lixeiras comunitárias. 

 

c. Realização de estudo para definição de roteiro e frequência na coleta de resíduos 

nos distritos do município: objetiva organizar o sistema de coleta. No estudo serão 

determinadas as distâncias percorridas (relação tempo/quilometragem), definição 

de frequência de coleta, mapeamento da rota e dos pontos de coleta, otimização do 

tempo de trabalho dos funcionários e uso de equipamentos de proteção. 

Além disso, deverão ser levantadas informações sobre o número de habitantes 

de cada distrito e geração e composição dos resíduos nos distritos. O estudo também 

permitirá indicar as localidades que comportam a instalação de pontos de entrega 

voluntária de resíduos seletivos e especiais (PEV). 

 

d. Estimulo à realização de compostagem dos resíduos sólidos orgânicos na área rural: 

este programa pode ser associado ao das hortas comunitárias, sendo necessário 

para tanto, a definição de critérios técnicos e a elaboração de instrumentos de 
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orientação quanto a compostagem. 

e. Adoção de cláusulas específicas para cobrança no contrato de prestação de serviços 

de empresa de coleta e destino final de resíduos: os contratos devem ser 

estabelecidos mediante licitação. Também, deverá ser inserida clausula onde a 

cobrança será feita a partir da quantidade de resíduo coletada semanalmente. 

f. Capacitação técnica de equipes envolvidas no gerenciamento de resíduos sólidos: as 

variáveis que interferem na geração e no manejo dos resíduos sólidos devem ser 

conhecidas pelas equipes envolvidas no gerenciamento. O conhecimento sobre as 

características dos resíduos permite a tomada de ações, que resultem na melhoria 

no desempenho dos serviços relacionados. A capacitação deverá prever cursos, 

palestras, visitas técnicas, entre outras atividades. 

g. Implantação de um programa de educação ambiental no município: esta estratégia 

objetiva sensibilizar a população para consumo sustentável, mudando 

comportamento e reduzindo a geração de resíduos. Associado ao programa deve ser 

organizado o sistema de coleta e as estruturas necessárias. 

O programa de educação ambiental deve incluir as orientações quanto a 

segregação e armazenamento temporário dos resíduos sólidos, como também 

informações quanto aos serviços oferecidos pelo município, no que tange a estrutura e 

sua frequência. 

h. Instalação de uma Estação de Transbordo: atualmente os resíduos coletados nos 

distritos permanecem no caminhão de coleta até a coleta pela empresa contratada 

para esse serviço. O descrito caracteriza uma situação inadequada de manejo de 

resíduos. É necessária a elaboração de projeto de estação de transbordo adequada 

a realidade do município, que atenda critérios técnicos e operacionais, com 

viabilidade econômica e financeira. 

i. Participação no diagnóstico de manejo de resíduos sólidos realizado pelo Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento (SNIS): a participação no diagnostico do 

manejo de resíduos sólidos urbanos pelo SNIS caracteriza-se como uma alternativa 



MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

 

73 
PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

2017 
 

para o monitoramento da eficiência da implantação do Plano Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

O diagnóstico realizado pelo SNIS é elaborado anualmente desde 2002. No 

documento constam as informações fornecidas pelos municípios brasileiros e as análises 

preliminares de desempenho dos serviços, fundamentadas nas informações coletadas. 

j. Avaliação da possibilidade técnica de associar a estação de transbordo a uma central 

de armazenamento temporário de resíduos recicláveis e de resíduos com logística 

reversa obrigatória, bem como pátio para compostagem de resíduos de poda e 

capina: neste estudo deve ser analisada a viabilidade técnica para associar as 

estruturas listadas em um único terreno devidamente cercado e sinalizado, distante 

de residências. As possíveis áreas para instalação são indicadas no item 5.2. 

Uma estação de transbordo é uma estrutura onde é realizada a operação de 

transferência de resíduos sólidos de um caminhão coletor para um de maior capacidade, 

sendo que este último é responsável pelo transporte até o destino final. Entre as 

vantagens da instalação de uma estação de transbordo estão: redução do tempo ocioso 

do serviço de coleta, possibilidade de termino do serviço de coleta mais cedo e maior 

flexibilidade na programação da coleta. 

A Central de Resíduos é um a estrutura para armazenamento temporário de 

resíduos sólidos. Segundo Assis e Oliveira (2001), o objetivo de uma central é o seu 

gerenciamento integrado, de forma a aproveitar a infra-estrutura técnica-administrativa 

de destinação adequada dos resíduos sólidos e reaproveitar o máximo possível os 

resíduos recicláveis. 

A área para armazenamento de armazenamento de resíduos com logística 

reversa obrigatória deve ser executada de acordo com os critérios técnicos descritos na 

norma NBR 12.253 (ABNT, 1992), uma vez que lâmpadas fluorescentes e pilhas e 

baterias são constituídas por metais pesados. Entre os critérios a serem atendidos 

nestas obras, destacam-se: o isolamento do local de forma que impeça o acesso de 

pessoas estranhas; a existência de sinalização de segurança que identifique os riscos de 

acesso ao local; a disposição dos contêineres contendo resíduos sólidos deve ser tal que 
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permita a inspeção visual; os recipientes devem estar identificados quanto ao seu 

conteúdo; a existência de bacia de contenção para conter possíveis vazamentos; entre 

outros. 

 

5.1.2. Materiais Recicláveis 

Para a elaboração das diretrizes e proposições técnicas relacionadas ao manejo 

de materiais recicláveis consideraram-se as seguintes diretrizes estabelecidas no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 2011): 

• redução de 70% dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterros sanitários 

com base na caracterização nacional em 2012; 

• implementação de coleta seletiva no meio rural. 

 

Conforme o diagnóstico realizado, constatou-se que não há segregação e coleta 

de resíduos recicláveis. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) tem como um dos 

princípios o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. 

Assim, pretende-se adotar práticas de coleta seletiva no município. A implantação do 

sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para atingir a meta de disposição final 

ambientalmente adequada dos diversos tipos de rejeitos (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2012). 

No Rio Grande do Sul, a Lei n˚ 9.921 (RIO GRANDE DO SUL, 1993), dispõe sobre 

a gestão dos resíduos sólidos. No artigo 1 da lei, consta que é de responsabilidade de 

toda a sociedade, a segregação dos resíduos sólidos na origem, sendo que esta deverá 

ser implantada gradativamente nos municípios, mediante programas educacionais e 

projetos de sistemas de coleta segregativa. 

No Quadro 6 são apresentadas algumas vantagens da implantação de coleta 

seletiva municipal, podendo ser tanto na esfera ambiental como socioeconômica. 

Quadro 6: Vantagens da coleta seletiva municipal. 
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Ambientais Econômicas Sociais 

Prolonga a vida útil dos aterros 
sanitários. Economia de energia. 

Conscientização da população 
para questões ambientais. 

 

Possibilita a recuperação de 

materiais que seriam aterrados. 

Economia de transporte (pela 

redução de material que 

demanda o aterro). 

Resgate social de indivíduos, 
com a criação de 
associações/cooperativas de 
catadores. 

Diminui a exploração de 

recursos naturais. 

Diminui os custos da produção, 

com o aproveitamento dos 

recicláveis pelas indústrias. 

Gera emprego e renda pela 

comercialização dos recicláveis. 

Reduz a poluição do solo, da 
água e do ar. 

Reduz os gastos com a limpeza 
pública. 

Estimula a cidadania através da 
participação popular. 

 

Melhor controle da proliferação 

de vetores de doenças. 

Incentivo às indústrias de 
reciclagem, com a criação de 
novas oportunidades de 
trabalho. 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Considerando-se o exposto, a coleta seletiva, a ser implementada, no município 

deverá ser realizada através da instalação de pontos de entrega voluntária. 

Para o sucesso de um programa é fundamental implementar em conjunto 

tecnologias para acondicionamento de resíduos e um programa de educação ambiental 

que estimule a segregação na fonte. Isto porque quanto melhor a segregação de 

resíduos na fonte, maior será o valor agregado aos resíduos compostos por materiais 

recicláveis. Quando os resíduos recicláveis são segregados corretamente por tipo de 

material, há maior possibilidade de armazenamento destes resíduos por um maior 

período de tempo, possibilitando a redução da frequência de coleta dos recicláveis. 

O programa de educação ambiental poderá ser potencializado através de 

ferramentas, tais como gincanas entre as comunidades, palestras, distribuição de 

cartilhas, entre outras formas. 

A coleta seletiva do tipo entrega voluntária parece ser a mais adequada para a 

realidade do município devido às suas características: a) população concentrada na 

sede; b) população rural que frequentam os centros comunitários localizados nos 

distritos. 

Os pontos de entrega voluntários (PEVs) ou ecopontos são estruturas para 
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acúmulo temporário de resíduos, que podem ser depositados separadamente, 

facilitando o seu manejo. A instalação de PEVs permite transformar resíduos difusos em 

resíduos concentrados, propiciando a definição de logística de transporte com 

equipamentos adequados e custos suportáveis (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2012). 

Em geral essa estrutura é constituída por um conjunto de recipientes plásticos 

ou metálicos, contêineres, latões ou pequenas baias ou caixas de alvenaria identificados 

por cores, onde os resíduos são depositados. Os dispositivos de acondicionamento 

devem estar protegidos das chuvas ou intempéries, de forma a não alterar as 

características dos materiais depositados ou gerar liquido percolado. As normas de 

construção devem seguir os critérios estabelecidos na norma NBR 15.112 (ABNT, 2004). 

A localização dos PEVs deve ser de fácil acesso e visualização, devendo estar em 

uma área frequentada por grande numero de pessoas. No caso de Monte Alegre dos 

Campos sugere-se a avaliação da viabilidade da instalação dos PEVs nas sedes dos seus 

distritos. 

As estratégias a serem implementadas são: 

a. Estudo das características quali-quantitativas dos materiais recicláveis gerados 

na sede e nos distritos: assim será determinada a composição e variação sazonal 

na quantidade e qualidade dos resíduos gerados. Além disso, o estudo é 

importante para definição de volume e quantidade de dispositivos de 

acondicionamento no município, bem como determinação dos custos envolvidos 

no projeto. 

b. Diagnóstico para implementação de coleta seletiva: segundo o CEMPRE (1999), 

o diagnóstico envolve as seguintes etapas: determinação do perfil sociocultural 

da população, determinação do perfil dos resíduos (refere-se ao item a de 

materiais recicláveis), realização do raio-X de projetos de coleta seletiva em 

operação (catadores, ONGs, escolas, outros), avaliação de tecnologias 

disponíveis (máquinas, equipamentos), identificação de fontes “extras”de 

financiamento e avaliação de impactos ambientais de implantação do projeto. 
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c. Reestruturação do sistema de coleta – gestão administrativa: a partir as 

informações obtidas no diagnostico é possível determinar quais as 

reestruturações necessárias na gestão administrativa de manejo de resíduos 

d. Instalação de PEV na sede e nos distritos do município: com a etapa de estudos 

concluídos e verificada a viabilidade técnica-econômica da implantação da coleta 

seletiva, deverá ter inicio a instalação dos PEV’s. Estes devem ter instalação 

gradual, sendo que os distritos com maior geração e população deverão ser os 

inicialmente contemplados com a coleta seletiva. 

e. Capacitação técnica dos funcionários da prefeitura envolvidos na coleta seletiva: 

os funcionários envolvidos na coleta, no transporte e na manutenção da central 

de resíduos devem ser capacitados a fim de compreender a importância da sua 

participação no sistema. Esta etapa deverá ser realizada através de palestras, 

vídeos e capacitações praticadas dos funcionários da prefeitura. 

f. Divulgação do projeto de coleta seletiva – educação ambiental nas escolas: a 

sensibilização das crianças e adolescentes sobre a segregação de resíduos é a 

forma mais eficiente de formar cidadãos responsáveis e conscientes da 

importância da preservação do ambiente. 

g. Divulgação sobre segregação de materiais recicláveis junto às associações 

existentes no município: esta é uma etapa fundamental para eficiência do 

sistema de coleta seletiva. A divulgação de informações sobre segregação de 

resíduos deve estar inclusa no Programa de Educação Ambiental do município. 

Na divulgação devem ser transmitidas informações sobre os procedimentos de 

uso dos dispositivos de acondicionamento, buscando coibir o surgimento de 

problemas devido ao seu mau uso. 

 

5.1.3. Resíduos de Limpeza Urbana 

Atualmente os resíduos provenientes da poda e capina permanecem nos locais 

onde são gerados. Neste sentido sugere-se adotar as seguintes estratégias: 

a. Compostagem de resíduos orgânicos provenientes da poda e capina: realizado no 
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pátio de compostagem. A compostagem deve ser monitorada de forma a evitar 

inconvenientes. As variáveis a serem controladas são: aeração, relação 

carbono/nitrogênio, temperatura, umidade, granulometria e pH. 

b. Capacitação técnica das equipes envolvidas: para a eficiência da estrutura sugerida 

é importante que as equipes de funcionários envolvidos desempenhem 

adequadamente sua função. 

 

5.1.4. Resíduos de Construção Civil 

Atualmente não há registros de geração de resíduos de construção civil. Neste 

sentido deve-se implementar as seguintes ações/estratégias: 

a. Apresentação de planos de gerenciamento de resíduos de construção civil: no 

momento do licenciamento das áreas junto ao Departamento Municipal de Meio 

Ambiente, as empresas de construção civil deverão apresentar o plano de 

gerenciamento de resíduos de construção civil. 

b. Controle da geração de resíduos de construção civil: para o devido controle deverão 

ser construídas planilhas de monitoramento da geração. 

 

5.1.5. Resíduos de Serviços de Saúde 

Para a elaboração das diretrizes e proposições técnicas relacionadas ao manejo 

de resíduos de serviços de saúde considerou-se a seguinte diretriz estabelecida no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 2011): 

• Fortalecimento da gestão dos resíduos sólidos de saúde nos estabelecimentos. 

Ações no sentido de gerenciar os resíduos de serviços de saúde vêm sendo 

realizadas pelo município. No sentido de otimizar essas ações propõem-se: 

a. Implantação dos indicadores de monitoramento da geração de resíduos de serviços 

de saúde: esses indicadores constam na Resolução RDC n˚ 306 (BRASIL, 2004) e 

devem ser alimentados com as informações disponíveis nos postos de saúde 
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municipais, sendo eles: 

• taxa de acidentes com resíduo perfurocortantes; 

• variação da geração de resíduos; 

• variação da proporção de resíduos do Grupo A; 

• variação da proporção de resíduos do Grupo B; 

• variação da proporção de resíduos do Grupo D; 

• variação da proporção de resíduos do Grupo E; 

• variação da percentual de reciclagem. 

 

b. Designação de profissional responsável pela implantação e fiscalização dos planos 

de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (PGRSS) nas unidades de saúde: 

refere- se ao profissional responsável pela implantação das ações propostas no 

PGRSS. 

c. Elaboração de PGRSS nas unidades de saúde: esta é uma exigência que consta na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) que constam no artigo 19, 

incisos IV e XVI. O plano constitui um documento onde constam as diretrizes técnicas 

sobre o manejo dos resíduos, sendo uma ferramenta de planejamento. Os planos 

devem ser elaborados conforme as diretrizes da Resolução RDC n˚ 306 (2004). 

d. Capacitação dos profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde: os 

resíduos de serviços de saúde são complexos devido sua constituição. A capacitação 

dos profissionais sobre segregação e manejo dos resíduos é fundamental para a 

eficiência do sistema. Os temas a serem abordados na capacitação encontram-se 

descritos na RDC n˚ 306 (ANVISA, 2004), capítulo VII, artigo 20. 

e. Adequação dos locais de armazenamento de resíduos de serviços de saúde: os locais 

de armazenamento interno e externo de resíduos deverão ser adequados conforme 

prevê as normativas de construção. Os aspectos construtivos do abrigo dos grupos 

A, D e E devem obedecer a RDC nº 306 (ANVISA, 2004) e RDC nº 50 (ANVISA, 2002). 

O abrigo de resíduos do grupo B deve atender os critérios da norma NBR 12.235 

(ABNT, 1992). 

f. Adequação das lixeiras e contenedores de resíduos de serviços de saúde nos 
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unidades de saúde: os dispositivos de acondicionamento devem atender os critérios 

estabelecidos na RDC nº 306 (ANVISA, 2004). 

g. Disponibilização do serviço de coleta de medicamentos vencidos para a população: 

como os mecanismos de logística reversa ainda não estão definidos, essa poderia 

ser uma ação pró-ativa da prefeitura, quanto ao manejo desse tipo de resíduo. 

 

 

5.1.6. Resíduos Funerários 

Atualmente não há registros ou informações disponíveis no município quanto ao 

gerenciamento desses resíduos. Propõem-se as seguintes estratégias: 

a. Instalação de lixeiras comunitárias nas imediações dos cemitérios: a instalação de 

dispositivos de acondicionamento de resíduos permite que as áreas dos 

cemitérios permaneçam limpas, sem a incidência de vetores de doenças como ratos, 

baratas e demais animais. 

b. Instalação de ossários: construção de estruturas para armazenamento 

ambientalmente adequado dos ossos. As estruturas devem ser construídas em 

alvenaria e com vedação. 

c. Avaliação da viabilidade de contratar serviço terceirizado de manejo de resíduos 

funerários: uma avaliação técnica-financeira deve possibilitar a escolha do serviço 

mais adequado de manejo de resíduos funerários. 

 

5.1.7. Resíduos de Logística Reversa Obrigatória 

O município tem iniciativas neste sentido, sendo que se propõem as seguintes 

ações: 

a. Adoção de procedimentos de controle e fiscalização: elaboração de planilhas de 

registros da quantidade de resíduo armazenada, bem como descrição do destino 

final dos resíduos de logística reversa obrigatória. 
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b. Criação de pontos de entrega voluntária (PEV) de resíduos: as estruturas deverão 

seguir os mesmos padrões que os adotados para materiais recicláveis. Os resíduos 

com logística reversa obrigatória deverão ser dispostos em dispositivos de 

acondicionamento com cobertura e identificação. 

c. Estabelecimento de contratos de compra com cláusula sobre a devolução dos 

resíduos com logística reversa obrigatória ao fornecedor: conforme definido na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), no seu artigo 33, institui que 

os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem implementar 

sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo 

consumidor. 

d. Estabelecimento de convênios com municípios próximos para envio de cargas de 

resíduos para empresas que darão seu destino correto: o estabelecimento de 

convênios é uma forma de formalizar as ações na área ambiental e de manter 

registros sobre o destino dos resíduos e disposição final dos rejeitos. 

e. Construção de abrigo para armazenamento de pneus conforme normas técnicas: o 

abrigo deve ser construído de acordo com os critérios de armazenamento que 

constam na norma NBR 11.174 (ABNT, 1990). 

f. Levantamento dos pontos de comercialização de pilhas e baterias, lâmpadas e óleos 

lubrificantes: verificar possíveis locais para devolução desses bens e estimular ações 

de logística reversa. Desta forma, a população poderia devolver no local de compra, 

os produtos utilizados. Também, deve-se verificar a quantidade de produtos 

adquiridos e  comercializados no município, como também as adequações dos locais 

para recebimento dos produtos pós- consumo (resíduos de logística reversa) da 

população. 

g. Divulgação de informação sobre destino correto dos pneus: estimular e/ou informar 

a população a entregar os pneus inservíveis no ponto de comercialização no 

momento da compra ou troca. As informações devem ser previstas no Programa de 

Educação Ambiental do município. 
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5.1.8. Resíduos Agrosilvopastoris 

Para a elaboração das diretrizes e proposições técnicas relacionadas ao manejo 

de resíduos agrosilvopastoris considerou-se a seguinte diretriz estabelecida no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos – versão preliminar (BRASIL, 2011): 

• destinação adequada de resíduos de criação animal por compostagem ou 

biodigestores ou outras tecnologias. 

Considerando que o município caracteriza-se pela existência de atividades 

agrícolas, propõem as estratégias: 

a. Caracterização das unidades de criação animal quanto ao manejo e aos sistemas de 

gerenciamento de resíduos: levantamento sobre informações sobre as criações e os 

sistemas de gerenciamento de resíduos. O produto é o diagnóstico do manejo dos 

resíduos agrosilvopastoris orgânicos e inorgânicos. 

b. Caracterização das agro-indústrias existentes quanto as atividades desenvolvidas, 

volume de produtos processados e características dos resíduos gerados: 

levantamento de informações contribui para a tomada de decisões sobre o manejo 

dos resíduos sólidos do setor. 

c. Incentivo aos produtores para reaproveitamento de biogás gerado a partir de 

dejetos: em caso de não haver viabilidade técnica utilizar técnicas de compostagem 

em leiras, de forma a promover a decomposição aeróbia a evitar a geração de gases 

efeito estufa; 

d. Capacitação dos agricultores quanto a adoção de tecnologias de tratamento de 

resíduos: o aproveitamento energético dos resíduos agrosilvopastoris é uma 

alternativa tecnológica para minimização dos gastos da propriedade rural, além de 

dar uma disposição ambientalmente adequada os resíduos. 

e. Apresentação por parte de agroindústrias de planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos no processo de licenciamento ambiental: a apresentação de um plano de 

gerenciamento de resíduos representa o comprometimento da empresa na 
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realização de ações de manejo de resíduos. O plano de resíduos deve conter o 

conteúdo mínimo definido no artigo 21 da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010). 

 

5.1.9. Resíduos Industriais 

Atualmente não há registros ou informações disponíveis no município quanto ao 

gerenciamento desses resíduos. Propõem-se as estratégias a seguir: 

a. Elaboração de diretrizes técnicas para planos de gerenciamento de resíduos 

industriais: para tanto se deve ser consultada a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010) em seu artigo 21, que define o conteúdo mínimo para elaboração de 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

b. Apresentação de plano de gerenciamento de resíduos sólidos na solicitação de 

licenciamento ambiental: esta é uma exigência que consta na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) que constam no artigo 19, incisos IV e XVI. 

 

5.1.10. Resíduos de serviços públicos de saneamento básico 

Atualmente não há registros de geração de resíduos de serviços de saneamento 

básico. Neste sentido propõem-se implantar as estratégias: 

a. Apresentação de planos de gerenciamento de resíduos para estações de tratamento 

de resíduos, estações de tratamento de água, entre outros serviços de saneamento 

básico: esta é uma exigência que consta na Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010) que constam no artigo 19, incisos IV e XVI. 

 

5.2. Definição de áreas de disposição final de resíduos sólidos 

A indicação das áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos é uma exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010) em seu artigo 19, inciso II. Para tanto, deve-se considerar os critérios técnicos 

existentes em plano diretor ou zoneamento ambiental. 
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Como o município de Monte Alegre dos Campos não possui esses dois 

documentos legais (plano diretor ou zoneamento ambiental) seguiram-se os critérios 

previstos nas normas técnicas e legislações federais e estaduais. 

A avaliação apresentada neste item é sucinta e têm por objetivo apenas o 

cumprimento dos requisitos legais previstos na lei e uma indicação dos critérios técnicos 

a serem utilizados, no caso da adoção de uma tecnologia de destinação final de resíduos 

sólidos na área do município. Também, serve como base para possível locação de 

estruturas de gerenciamento de resíduos como estações de transbordo e depósito 

temporário de resíduos recicláveis e os de logística reversa obrigatória. 

Monte Alegre dos Campos, em virtude das suas características: porte, 

infraestrutura atual, taxa de geração de resíduos e arrecadação por taxa de coleta, não 

comporta a instalação de um aterro sanitário, já que seria inviável do ponto de vista 

financeiro e operacional. 

Um fator que dificulta as ações consorciadas na região é que o município está 

delimitado ao sul pelo Rio das Antas ao Sul, o que impossibilita o acesso direto aos 

municípios limítrofes de Campestre da Serra, Caxias do Sul e São Francisco de Paula. O 

contorno desta barreira física tem custo benefício semelhante ao atual destino dos 

resíduos do município. Restando apenas os municípios de Vacaria e Bom Jesus, para 

disposição consorciada, porém os mesmos apresentam grandes diferenças em termos 

de porte e característica econômica, podendo dificultar as negociações entre as partes. 

A seleção da área para construção de um aterro é uma fase muito importante no 

processo de implantação, pois diminui os custos e gastos relacionados com infra 

estrutura. 

Para seleção de possíveis áreas para instalação de infra-estruturas utilizaram-se 

os dados cartográficos do Exercito em escala 1:50.000 e imagens de satélites 

disponibilizadas pelo sistema Google Earth. Para avaliação das possíveis áreas para 

instalação de aterros sanitários de pequeno porte foram utilizados os critérios 

apresentados por Castilhos (2002) conforme consta no Quadro 7. 

Quadro 7: Critérios para avaliação de área de disposição de resíduos sólidos. 
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Critérios Ambientais Uso e ocupação do solo Critérios Operacionais 

Distância dos recursos 

hídricos 

Áreas inundáveis 

Geologia (potencial hídrico) 

Condutividade hídrica do solo 

Profundidade do lençol 

freático  

Fauna e flora local 

Distância das vias 

Distância do centro 

urbano  

Critérios operacionais 

Ciografia 

Espessura do 

solo 

Reaproveitamento de 

área degradada 

Fonte: Castilhos (2002). 

A avaliação prévia das áreas existentes no município objetiva direcionar as 

decisões, os estudos e os projetos de futuras instalações destinadas à destinação ou 

disposição final de resíduos sólidos. 

A partir da distribuição espacial dos centros urbanos na área de Monte Alegre 

dos Campos foram selecionadas três áreas localizadas estrategicamente entre a sede e 

as localidades, conforme apresentado na Figura 5.1. 

 

 

Figura 20: Localização das áreas selecionadas para avaliação prévia de viabilidade ambiental das áreas para 
instalação de sistema de manejo ou destino final de resíduos sólidos urbanos. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Esses locais foram selecionados por localizarem-se próximos aos principais 

acessos do município, o que impactaria nos custos com transporte de resíduos. As 

informações sobre as possíveis áreas para implantação de aterros sanitários ou outras 

tecnologias são apresentadas na Tabela  e a avaliação detalhada é apresentada no Anexo 

XIII. 

Tabela 20: Informações das áreas e resultados da avaliação prévia de viabilidade ambiental de áreas. 

Parâmetro Área 1 Área 2 Área 3 

Localização GrauDecimal 
(Datum SAD69) 

Lat: -28,642979° 
Lon: -50,817152° 

Lat: -28,6541741° 
Lon: -50,785869° 

Lat: -28,6286684° 
Lon: -50,7502000° 

Cota (m) 931 924 982 

Bacia Arroio dos Cães Arroio dos Cães Arroio dos Cães 

Pontuação quanto à avaliação prévia de viabilidade 

Critérios ambientais 46,5 55,5 55,5 

Uso e ocupação do solo 10 10 9 

Critérios Operacionais 22 21 22 

Total 78,5 86,5 86,5 

Legenda: Lat = latitude; Lon = longitude. 

A partir da avaliação realizada identificou-se que as três áreas pré-selecionadas 

apresentam viabilidade técnica e ambiental, porém não foi avaliada a disponibilidade de 

aquisição dessas áreas nem o valor comercial. 

Para realização de projetos nessas nesses locais deverá ser realizado um estudo 

detalhado e novas avaliações baseadas em levantamentos de dados em campo. Além 

disso, devem-se considerar as condições, critérios e diretrizes para instalação de aterros 

sanitários de pequeno porte descritos na Resolução Conama n˚ 404 (BRASIL, 2008) em 

seu artigo 4. A necessidade de apresentação de EIA/RIMA será estabelecida pelo órgão 

ambiental que avaliará o projeto de aterro sanitário. 

Os critérios para seleção de áreas para instalação de aterros sanitários de 

pequeno porte podem ser adotados para definir a localização de uma futura estação de 

transbordo de resíduos sólidos do município. 

 

5.3. Ações relativas aos resíduos com logística reversa obrigatória 
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A logística reversa, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010), é um 

 

instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 

em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. 

Entre as ações destacam-se: 

a. criação de pontos de entrega voluntária; 

b. envio resíduos gerados pela prefeitura e demais órgãos públicos para fornecedor; 

c. programa de segregação de resíduos especiais: pilhas e baterias, lâmpadas 

fluorescentes e pneus; 

d. campanha municipal de coleta de embalagens de agroquímicos; 

e. estabelecimento de programa de informações sobre o destino correto dos pneus. 

A estruturação e implementação de sistemas de logística reversa é de 

responsabilidade de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

conforme definido na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

Os acordos setoriais com estratégias para a logística reversa ainda estão sendo 

elaborados, sendo assim os mecanismos ainda não estão definidos. Os acordos setoriais 

são uma das ferramentas para a implementação e operacionalização dos sistemas de 

logística reversa, previstas no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010). A logística reversa busca viabilizar a coleta e a restituição dos bens pós-consumo 

ao setor empresarial para reaproveitamento desses nos ciclos produtivos ou outra 

destinação final ambientalmente adequada. 

 

5.4. Impactos Financeiros 
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As despesas com resíduos sólidos, segundo consta no diagnóstico de manejo de 

resíduos sólidos urbanos - 2009 (SNIS, 2011) variam, no Brasil, entre 12,24 a 211,27 

R$/hab.ano, sendo a média de 72,55 R$/hab.ano. Na região Sul do país o custo médio é 

de 53,40 R$/hab.ano, com valores mínimos e máximos iguais ao encontrados para o 

território nacional. No diagnóstico referente ao ano de 2010 (SNIS, 2012) obteve-se uma 

variação com as despesas de resíduos sólidos que para o Brasil variou entre 20,09 a 

208,12 R$/hab.ano e custo médio de 73,48 R$/hab.ano. Na região sul a variação foi de 

20,52 a 206,38 R$/hab.ano e custo médio de 70,50 R$/hab.ano. 

No município de Monte Alegre dos Campos obteve-se uma despesa per capita, 

para o ano de 2009, de 23,98 R$/hab.ano. Para os anos de 2010 obteve-se uma despesa 

de 26,17 R$/hab.ano e para 2011, de 33,43 R$/hab.ano. Observa-se um aumento 

constante nas despesas relacionadas a coleta, transporte, tratamento e disposição final 

de resíduos sólidos. Entretanto esses valores ficam abaixo da média da região Sul do 

país. 

O município de Monte Alegre dos Campos não cobra pelos serviços públicos 

relacionados aos resíduos sólidos. Na Lei n˚ 11.445 (BRASIL, 2007), em seu artigo 29, 

descreve que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada sempre que possível pela cobrança dos serviços. O 

inciso II, do artigo 29, refere-se especificamente a limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos indicando a cobrança através de taxas ou tarifas e outros preços públicos em 

conformidade com o regime e prestação de serviços ou de uma atividade. 

A definição de uma taxa de cobrança de serviços está prevista na Lei n˚ 11.445 

(BRASIL, 2007), em seu artigo 35, que afirma: 

as taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço 

público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos 

resíduos coletados e poderão considerar: I – o nível de 

renda da população da área atendida; II – as características 

dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 

edificadas; III – o peso ou o volume médio coletado por 

habitante ou por domicílio. 
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Segundo o SNIS (2011), no Brasil 50,8% dos municípios não possuem sistema de 

cobrança. Na região Sul (em um universo de 600 municípios) apenas 23,5% dos 

municípios não tem taxação. 

Também a pesquisa do SNIS (2011) indicou que dos 945 municípios que 

descreveram a forma de cobrança, 91,2% dos casos realizam suas cobranças através da 

inserção de taxa especifica no boleto de IPTU. 

Sendo assim, sugere-se que o município adote como cobrança uma fração das 

despesas com coleta e disposição dos resíduos sólidos, aumentando-a gradativamente 

ao longo de 20 anos até atingir sua totalidade. Sugere-se que a cobrança seja feita junto 

ao boleto de IPTU. 

Para avaliação das despesas relacionadas ao manejo de resíduos sólidos sugere-

se a criação de planilhas, onde deverá constar a descrição dos gastos envolvidos. Na 

planilha constará um quadro resumo com os gastos totais referentes mensais referentes 

aos: resíduos domésticos, resíduos de serviços de saúde, resíduos dos serviços de 

limpeza pública (capina e poda) e resíduos agroquímicos. Esta planilha seria adotada 

imediatamente para controle das despesas. À medida que o PMGIRS será implantado 

deverão ser incluídas à planilha as despesas com os demais tipos de resíduos sólidos, 

bem como uma possível receita da comercialização de resíduos com potencial de 

reciclabilidade. 

Também se sugere a criação de planilhas específicas para cada tipo de resíduo, 

com seus gastos específicos. O objetivo é a organização desses serviços e uma melhor 

visão gerencial do processo. 

Os resultados obtidos poderão servir como indicador financeiro da eficiência da 

implantação do PMGIRS. 

 

5.5. Iniciativas de educação ambiental e comunicação 

A informação é uma das variáveis que determina o comportamento das pessoas 
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em relação à geração e manejo dos resíduos sólidos. A implantação de um Programa de 

Educação Ambiental no município propicia mudanças comportamentais da populcao, 

uma vez que o processo de sensibilização é contínuo e permanente. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999), a 

educação ambiental é assim apresentada: 

os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

A educação ambiental é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a 

construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 

entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais 

individuais e coletivos no ambiente (LOUREIRO, 2002). 

A educação ambiental objetiva sensibilizar os indivíduos sobre seu papel na 

sociedade para a melhoria da qualidade de vida. A participação da população é de 

fundamental importância para a concretização das ações técnicas previstas no PMGIRS. 

Para tanto, indica-se a criação de um Programa Municipal de Educação Ambiental 

(PMEA). 

O PMEA teria como enfoque a criação de estratégias para informar e 

conscientizar a população nas seguintes temáticas: 

a. importância da sua participação e responsabilidades no gerenciamento de resíduos 

sólidos; 

b. correta forma de segregação de resíduos sólidos: orgânicos e seletivos; 

c. correto uso dos dispositivos de acondicionamento de resíduos com logística reversa 

obrigatória (pontos de entrega voluntária de resíduos); 

d. programas municipais disponíveis para o correto manejo dos resíduos; 

e. vantagens da segregação de materiais recicláveis; 
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f. ciclo de vida dos produtos. 

As ações do PMEA devem ser realizadas considerando o seu público alvo 

direcionando uma abordagem específica para as características próprias da população 

atingida. Na formulação das estratégias deve haver o envolvimento dos profissionais de 

diferentes secretarias municipais: Educação, Saúde e Agricultura. O grupo de trabalho é 

responsável pela elaboração de materiais de promoção de conhecimento sobre o 

gerenciamento de resíduos, sendo indicada a criação de: cartilhas, outdoors, imãs de 

geladeira e jogos educativos. A criação de um mascote também é uma estratégia 

eficiente na divulgação de informações principalmente no ensino formal. 

O PMEA poderia integrar as ações do município quem envolve a temática saúde 

e saneamento, englobando, desta forma, projetos que já vem sendo desenvolvidos 

junto à Secretaria de Saúde, como o caso do Projeto Pequenos Vigilantes. 

As seguintes ações relativas a educação ambiental devem ser previstas como 

diretrizes específicas para manejo de resíduos (item 5.1): 

a. resíduos sólidos domésticos: realização de campanha para promoção da redução na 

geração de resíduos; 

b. materiais recicláveis: capacitação técnica dos servidores públicos envolvidos e 

divulgação de informações sobre segregação de resíduos nas escolas e nas 

associações comunitárias; 

c. resíduos de limpeza pública: capacitação técnica das equipes envolvidas; 

d. resíduos de serviços de saúde: capacitação técnica das equipes das unidades de saúde. 

 

5.6. Ações corretivas para situações de emergência 

Segundo Finotti et al. (2009), a expressão “situação de emergência” é usada para 

descrever uma situação de risco que se concretizou e necessita da averiguação de suas 

causas, bem como o estabelecimento das medidas de minimização dos dados e 

prevenção de futuras ocorrências. 
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Pela análise do diagnóstico do manejo de resíduos sólidos no município de 

Monte Alegre dos Campos identificaram-se quatro situações, as quais exigem um plano 

de contingência, de acordo com o apresentado: 

a. Situação de emergência: paralisação dos serviços de coleta e destino final de 

resíduos sólidos. 

Origem da situação: i) greve da empresa prestadora de serviços; ii) avaria nos 

caminhões  de transporte de resíduos; iii) problemas operacionais no aterro sanitário; 

iv) obstrução do sistema viário. 

Ação emergencial: i) contratação de empresa especializada em caráter 

emergencial; ii) disponibilização de caminhões para transporte de resíduos. 

b. Situação de emergência: paralisação dos serviços de coleta de resíduos sólidos 

nos distritos. 

Origem da situação: i) greve de servidores. 

Ação emergencial: i) contratação de empresa especializada em caráter 

emergencial. 

c. Situação de emergência: paralisação dos serviços de poda e capina.  

Origem da situação: i) greve da empresa prestadora de serviços. 

Ação emergencial: i) contratação de empresa especializada em caráter 

emergencial. 

d. Situação de emergência: paralisação dos serviços de coleta, tratamento e disposição 

final de resíduos de serviços de saúde. 

Origem da situação: i) greve da empresa prestadora de serviços; ii) avaria nos 

caminhões  de transporte de resíduos; iii) problemas operacionais no aterro sanitário; 

iv) obstrução do sistema viário. 

Ação emergencial: i) contratação de empresa especializada em caráter 

emergencial. 
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5.7. Ações de mitigação das emissões dos gases de efeito estufa 

Segundo o Plano Nacional sobre Mudanças Climática (BRASIL, 2008) uma das 

alternativas para redução das emissões de gases de efeito estufa é o aumento da 

reciclagem de resíduos sólidos urbanos em 20% até 2015. Além disso, a maximização 

dos processos de compostagem e aproveitamento energético dos gases gerados na 

biodigestão de resíduos rurais são alternativas para redução da emissão de gases 

intensificadores do efeito estufa. 

Entre as diretrizes técnicas estabelecidas que visam a redução das emissões de 

gases com efeito estufa estão: 

a. resíduos sólidos domésticos: estímulo à realização de compostagem dos resíduos 

orgânicos na área rural; 

b. resíduos de limpeza pública: compostagem dos resíduos orgânicos provenientes de 

poda e capina; 

c. agrosilvopastoril: incentivo aos produtores para aproveitamento de biogás gerado a 

partir de dejetos. 

 

5.8. Ajuste na legislação 

Visto que o município não possui legislação que oriente sobre o manejo de 

resíduos sólidos, sugere-se que a partir deste Plano seja elaborada uma Política 

Municipal de Resíduos Sólidos. 

A Política Municipal de Resíduos Sólidos deverá estar de acordo com as Políticas 

Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos. 

 

5.9. Monitoramento e verificação dos resultados 

Conforme consta no artigo 19, incisos VI (indicadores) e XVII (monitoramento) 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), o plano de resíduos devem 
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apresentar os indicadores de desempenho dos serviços públicos de limpeza publica e 

manejo de resíduos, bem como o programa de monitoramento. 

Um indicador é uma forma de representar uma característica de um processo e 

tem como função acompanhar e melhorar os resultados deste ao longo do tempo. 

Os indicadores foram elaborados de forma a monitorar a eficiência de 

implementação deste Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. No 

Quadro 8 são apresentados os indicadores sugeridos. 

Quadro 8: Indicadores para monitoramento da eficiência da implantação do PMGIRS. 

Indicador Forma de mensuração 
Despesas com manejo de resíduos em relação às 
despesas totais do município. 

% 

Quantidade de pneus recebidos Unidade 
Quantidade de embalagens de agroquimicos 
enviados à ARACAMP 

Massa 

Quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados Massa 
População atendida em programas de educação 
ambiental 

% 

População rural atendida pela coleta seletiva % 
 

Além disso, se indica, que a curto prazo, sejam adotado como forma de 

monitoramento do sistema, os indicadores do Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento (SNIS). Os indicadores do SNIS são apresentados no Anexo XIV. 

 

5.10. Custos envolvidos na implementação do PMGIRS 

Para implementação do PMGIRS serão necessários investimentos em 

capacitações, elaboração de estudos e projetos e infraestrutura. Na Tabela 21 é 

apresentada uma estimativa do investimento necessário para a realização das 

atividades propostas. Ressalta-se que os valores apresentados são os atuais. Para 

planejamento de investimentos é necessário considerar reajustes baseados em índices 

econômicos. 

Tabela 21: Investimentos para implementação do PMGIRS de Monte Alegre dos Campos. 

Resíduo Quantidade 
Custo 

Unitário (R$) 
Custo Total 

(R$) 
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Resíduos Sólidos Domésticos – Coleta Convencional 

Instalação de dispositivos de acondicionamento 30 R$ 1.250,00 R$ 37.500,00 

Estudos de caracterização de resíduos, roteiro e 
frequência de coleta 

01 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 

Capacitação técnica da equipe 02 R$ 850,00 R$ 1.700,00 

Materiais de divulgação para campanhas de educação 
ambiental 

01 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Estudo de implantação de estação de transbordo e 
pátio de compostagem 

01 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 

Estação de transbordo 01 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

Materiais Recicláveis 

Projeto de Coleta Seletiva 01 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Instalação 
Resíduos 

de Pontos de Entrega Voluntária de 
5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 

Resíduos de Serviços de Saúde 

Elaboração   de Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde 

02 R$ 1.500,00 3.000,00 

Adequação dos espaços físicos em unidades de saúde 
02 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 

Aquisição de dispositivos de acondicionamento 30 R$ 57,90 R$ 1.737,00 

Resíduos Funerários 

Estudos de viabilidade de terceirização do manejo de 
resíduos funerários 

01 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Resíduos Agrosilvopastoril 

Diagnóstico de produtores e manejo de resíduos 01 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

Outros 

 

 

5.11. Responsabilidades e competências pela implementação do PMGIRS 

Para implantação do plano é fundamental a definição de responsabilidades, uma 

vez que diversas atividades foram planejadas e necessitam do envolvimento de 

diferentes setores da Prefeitura. No Quadro 9 é apresentada a divisão de 

Atualização anual dos indicadores do Plano de Resíduos 
01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Análise técnica para criação de política municipal de 
gerenciamento de resíduos sólidos 

01 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Balança rodoviária 01 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

TOTAL R$ 135.937,00 
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responsabilidades para a execução e implementação do plano. 

Quadro 9: Responsabilidades pela implantação do PMGIRS no município de Monte Alegre dos Campos. 

 

Atividade 

Responsabilidade Publica 
Principal Complementar 

Avaliação e aprovação do plano 
Secretário de Saúde e 
Conselho Municipal de 
Meio Ambiente 

Demais Conselhos Municipais 

Resíduos Sólidos Domésticos – Coleta Convencional 

Adoção de procedimentos e 
participação em pesquisa de 
saneamento (SNIS) 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

- 

Realização de estudos conforme 
descritos nas 
diretrizes específicas 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

Setor de Compras 

Adoção de clausulas em contratos Secretaria Municipal de 
Administração 

- 

Campanhas de educação ambiental e 

similares 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

Secretaria de Educação 

Capacitação de equipes técnicas Secretaria Municipal de 
Administração 

- 

Implantação de Estação de Transbordo Secretaria de Obras 
Secretaria de 
Saúde/Departamento de Meio 
Ambiente 

Materiais Recicláveis 

Realização de estudos conforme 
descritos nas 
diretrizes específicas 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

Setor de Compras 

Reestruturação do sistema de coleta Secretaria Municipal de 
Obras 

Secretaria de Administração 

Instalação de Pontos de Entrega 

Voluntária 

Secretaria de Obras 
Secretaria de 
Saúde/Departamento de Meio 
Ambiente 

Capacitação de equipes técnicas 
Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

Secretaria de Administração 

Campanhas de educação ambiental e 

similares 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

Secretaria de Educação 

Resíduos de Limpeza Urbana 

Implementação das ações conforme 
descrito nas diretrizes específicas 

Secretaria Municipal de 

Administração 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de Meio 
Ambiente 

Resíduos de Construção Civil 

Implementação das ações conforme 
descrito nas diretrizes específicas 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

Secretaria de Obras 

Resíduos de Serviços de Saúde 

Implantação de indicadores e 
designação de profissional 

Secretaria de Saúde Vigilância Sanitária 
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Elaboração de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde 

Secretaria de Saúde Setor de Compras 

Adequação na infraestrutura das 
unidades de 
saúde 

Secretaria de Saúde Secretaria de Obras 

Capacitação de equipes técnicas 
Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

Secretaria de Administração 

Resíduos Funerários 

Implementação das ações conforme 
descrito nas diretrizes específicas 

Secretaria de Obras 
Secretaria de 
Saúde/Departamento de Meio 
Ambiente 

Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

Adoção de procedimentos de 
controle e fiscalização e 
levantamento de informações 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

- 

Instalação de Pontos de Entrega 

Voluntária 

Secretaria de Obras 
Secretaria de 
Saúde/Departamento de Meio 
Ambiente 

Instalação de abrigo de resíduos 
Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

Secretaria de Obras 

Adoção de clausulas em contratos e 
convênios com outros municípios 

Secretaria Municipal de 

Administração 

- 

Campanhas de educação ambiental e 

similares 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

Secretaria de Educação 

Resíduos Agrosilvopastoril 

Levantamento de informações sobre 
produtores e agroindústrias 

Secretaria de Agricultura Emater 

Demais diretrizes estabelecidas para 
resíduos agrosilvopastoril 

Secretaria de Agricultura Emater 

Resíduos Industriais 

Implementação das ações conforme 
descrito nas diretrizes específicas 

Secretaria de 
Saúde/Departamento de 
Meio Ambiente 

- 

Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Implementação das ações conforme 
descrito nas diretrizes específicas 

Secretaria de Obras 
Secretaria de 
Saúde/Departamento de Meio 
Ambiente 

 

5.12. Agenda de implementação 

A agenda de implementação refere-se às estratégias e seu cronograma de 

execução. 

A agenda foi elaborada considerando o prazo de execução das estratégias em 

um horizonte de 20 anos, conforme o indicado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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(BRASIL, 2010) para os planos de resíduos sólidos federal e estadual. Sendo assim, 

definiu- se a distribuição da execução de metas e ações nos seguintes prazos contados 

a partir de agosto de 2012: 

• Emergencial: implementação das ações em até 18 meses (1 ano e 6 meses); 

• Curto prazo: ações a serem implementadas em até 4 anos e que não necessitam 

de alterações estruturais; 

• Médio prazo: ações a serem implementadas em até 10 anos; 

• Longo prazo: ações a serem implementadas em até 20 anos. 

O Quadro 5.4 foi organizado de acordo com as estratégias indicadas para cada 

tipo de resíduos e seu prazo de implementação. 

Na definição dos prazos e vigências deste plano de resíduos, seguiu-se a 

indicação existente na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) para 

elaboração do plano nacional no seu artigo 15. Este plano tem vigência por prazo 

indeterminado e horizonte de 20 (vinte anos), a ser atualizado a cada quatro anos. 
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Quadro 5.4: Agenda de implementação do plano. 

Estratégia Emergencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais 

Adoção de procedimentos de controle e fiscalização     

Avaliação das condições e quantidades de 
dispositivos para acondicionamento de resíduos 
(lixeiras comunitárias) instalados 

    

Realização de estudo para definição de roteiro e 

freqüência na coleta de resíduos nos distritos do 
município 

    

Estimulo à realização de compostagem dos resíduos 
sólidos orgânicos na área rural 

    

Adoção de cláusulas específicas para cobrança no 
contrato de prestação de serviços de empresa de 
coleta e destino final de resíduos 

    

Capacitação técnica de equipes envolvidas no 
gerenciamento de resíduos sólidos 

    

Implantação de um programa de educação ambiental 
no município 

    

Implantação de Estação de Transbordo     

Participação no diagnóstico de manejo de resíduos 
sólidos realizado pelo Sistema Nacional de 
Informações em Saneamento 
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Avaliação da possibilidade técnica de associar a 

estação de transbordo com uma central de 

armazenamento temporário de resíduos recicláveis e 

de resíduos com Logística Reversa Obrigatória, bem 

como pátio para compostagem de resíduos de poda 

e capina 

    

Materiais Recicláveis 

Estudo das características quali-quantitativas dos 
materiais recicláveis gerados na sede e nos distritos 

    

Diagnóstico para implementação de coleta seletiva     

Reestruturação do sistema de coleta – gestão 
administrativa 

    

Instalação de Pontos de Entrega Voluntários (PEV) 
na sede e nos distritos do município 

    

Capacitação técnica dos funcionários da prefeitura 
envolvidos na coleta seletiva 

    

Divulgação do projeto de coleta seletiva – educação 
ambiental nas escolas 

    

Divulgação sobre segregação de materiais  recicláveis 
junto as associações existentes no município 

    

Resíduos de Limpeza Urbana 

Compostagem de resíduos orgânicos provenientes 
da poda e capina 

    

Capacitação técnica das equipes envolvidas     
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Resíduos de Construção Civil 

Apresentação de planos de gerenciamento de 
resíduos de construção civil 

    

Controle da geração de resíduos de construção civil     

Resíduos de Serviços de Saúde 

Implantação dos indicadores de monitoramento da 
geração de resíduos de serviços de saúde 

    

Designação de profissional responsável pela 
implantação e fiscalização dos planos de 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 
(PGRSS) nas unidades de saúde 

    

Elaboração dos PGRSS nas unidades de saúde     

Capacitação dos profissionais de saúde que atuam 
nas unidades de saúde 

    

Adequação dos locais de armazenamento de 
resíduos de serviços de saúde 

    

Adequação das lixeiras e contenedores de resíduos 
de serviços de saúde nas unidades 

    

Disponibilização do serviço de coleta de 
medicamentos vencidos para a população 

    

Resíduos Funerários 

Instalação de lixeiras comunitárias nas imediações 
dos cemitérios 

    

Instalação de ossários     

Avaliação da viabilidade de contratar serviço 
terceirizado de manejo de resíduos funerários 
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Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

Adoção de procedimentos de controle e fiscalização     

Criação de pontos de entrega voluntários (PEV) de 
resíduos 

    

Estabelecimento nos contratos de compra de cláusula 
sobre devolução dos resíduos com logística reversa 
obrigatória ao fornecedor 

    

Estabelecimento de convênios com municípios 

próximos para envio de cargas de resíduos com 

logística reversa obrigatória para empresas que 

darão seu destino correto 

    

Construção de abrigo para armazenamento de pneus 
conforme normas técnicas 

    

Levantamento dos pontos de comercialização de 
pilhas e baterias, lâmpadas e óleos lubrificantes 

    

Divulgação de informação sobre destino correto dos 
pneus 

    

Resíduos Agrosilvopastoris 

Caracterização das unidades de criação animal 

quanto ao manejo e aos sistemas de gerenciamento 
de resíduos 

    

Caracterização das agro-indústrias existentes quanto     

as atividades desenvolvidas, volume de produtos 

processados, volume e características dos resíduos 
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gerados 

Incentivo aos produtores para reaproveitamento de 
biogás gerado a partir de dejetos 

    

Capacitação dos agricultores quanto à adoção de 
tecnologias para tratamento de resíduos 

    

Apresentação por parte de agroindústrias de planos 

de gerenciamento de resíduos sólidos no processo 
de licenciamento 

    

Resíduos Industriais 

Elaboração de diretriz técnica para elaboração do 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
industriais 

    

Apresentação de plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos na solicitação do licenciamento 

ambiental 

    

Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Apresentação de planos de gerenciamento de 

resíduos para estações de tratamento de resíduos, 

estações de tratamento de água, entre outros 
serviços de saneamento básico 

    

Iniciativas de Educação Ambiental 

Criação de Programa Municipal de Educação 
Ambiental 

    

Ajuste na legislação 
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Criação de Política Municipal de Resíduos Sólidos     

Cobrança pelos serviços 

Adoção e cobrança de taxa de serviços de coleta e 
tratamento de resíduos sólidos 

    

Criação de planilhas de monitoramento de despesas 

com resíduos sólidos 

    

 

Monitoramento e verificação dos resultados 

Criação de indicadores para verificação da eficiência 
da implementação do PMGIRS 

    

Início da avaliação dos indicadores     
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