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1 INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS),  trata-

se de um instrumento de gestão e planejamento do setor de resíduos sólidos no município, 

instituído pela Lei nº 12.305/2010, visa estabelecer diretrizes, objetivos e ações para a 

adequada gestão das mais diversas tipificações de resíduos geradas pelas atividades 

humanas. Dentre estes estão resíduos como os resíduos domiciliares, resíduos da limpeza 

pública urbana, resíduos dos serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos 

perigosos, resíduos industriais, resíduos das atividades agrossilvipastoris, assim como os 

resíduos da logística reversa, que incluem pneus inservíveis, lâmpadas, pilhas e baterias, 

sucatas de eletroeletrônicos, entre outros). 

O PMGIRS abrange um diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos, o 

estabelecimento de metas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos, assim como 

programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; meios a serem 

utilizados para o controle e a fiscalização, assegurando o controle social, entre outros 

aspectos. 

Neste sentido, o presente Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) é um norteador do executivo municipal, dentro de um horizonte de 20 

(vinte) anos, buscando a o atendimento universalizado e a melhoria constante da gestão  e 

manejo dos resíduos sólidos no município. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório se constitui na Versão Revisada Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Alto Feliz/RS, elaborada e aprovada em 

2022, construída e editada a partir do PMGIRS original finalizado em dezembro de 2012. 

Cabe salientar que o presente PMGIRS foi revisado de forma integrada e concomitante 

com o Plano Municipal de Saneamento Básico, estabelecido pela Lei nº 11.445/2007, estando 

naquele documento contemplados os serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais, enquanto todo o componente do 

saneamento básico relativo ao manejo de resíduos sólidos e limpeza pública urbana, assim 

como o conteúdo mínimo estabelecido pela Lei nº 12.305/2010, contemplados exclusivamente 

neste PMGIRS formando assim um relatório a parte. 
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Para os trabalhos de revisão, visando assessorar e coordenar os trabalhos dos 

técnicos e servidores municipais no processo de revisão do PMSB, em consonância com as 

Leis nº 11.445/2007 e a Lei nº 12.305/2010 e seus respectivos regulamentos, o município 

promoveu a contratação de empresa técnica especializada, tendo sido contratada a empresa 

Natuur Engenharia e Meio Ambiente Ltda., através do Contrato de Prestação de Serviços nº 

056/2021, tendo sido a responsabilidade técnica pela coordenação do processo do 

Engenheiro Civil Paulo Rogério Fortes, registrado no CREA/RS sob Nº 230.442, através da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 11629713. Os trabalhos de revisão tiveram 

início em 1º de fevereiro de 2022 com a emissão da Ordem de Início de Serviço e foi 

considerado concluído com a emissão do relatório final do PMGIRS revisado em 1º de 

dezembro de 2022. 

 

1.2 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Considerando a importância da participação social no processo de revisão do PMSB, 

a seguir são apresentadas alguma das formas que o Município de Alto Feliz se utilizou para 

que este objetivo fosse alcançado ao máximo. 

 

1.2.1 Formas de participação social  

 

O fato de ser um município de pequeno porte faz com que em Alto Feliz as notícias e 

informações alcancem uma grande proporção da população de uma forma rápida e assertiva, 

muitas vezes a informação passada no “boca a boca”, através de líderes comunitários, grupos 

de redes sociais, entre vários outros meios. 

Considerando esta vantagem, e a fim de evitar desnecessariamente altos custos com 

comunicação social, buscou-se soluções simplificadas e alcançassem ao máximo a 

população, através de pessoas formadoras de opinião, servidores públicos que estão sempre 

em contato com a comunidade, líderes comunitários, redes sociais e internet, entre outros, 

sendo então as formas de participação social utilizadas as seguintes: 

a) Comitê Executivo: criado e nomeado pela Portaria Municipal nº 057 de 15 de 

fevereiro de 2022, formado por membros dos mais diversos órgãos da 

administração pública, criando uma equipe multidisciplinar de áreas que tem 

envolvimento com o saneamento básico e representado por pessoas que tem 

capacidade de liderança na comunidade, foi fundamental em todo o processo 

de revisão do PMGIRS. O Comitê Executivo, através de seus membros, se 
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reuniu tanto em reuniões de trabalho frequentes, presenciais e online, além de 

reuniões de amplo debate e aprovação do conteúdo das principais etapas do 

PMGIRS (momento de umas reuniões é demonstrado na Figura 1 seguir), 

sendo decisivo na construção das definições do Plano. 

b) Conselho Municipal de Saneamento: criado pela Lei Municipal nº 1545 de 14 

de fevereiro de 2022, e nomeado pela Portaria Municipal nº 056, de 15 de 

fevereiro de 2022. Foi fundamental no processo, participando como o órgão 

oficial de controle social de acordo com o que estabelece a PNSB, tendo 

participado principalmente nas reuniões de tomada de decisões e de 

elaboração e aprovação das etapas de diagnóstico, prognóstico e audiência 

pública final. Momento de umas reuniões é demonstrado na Figura 1 seguir. 

 

Figura 1 – Momento de uma das reuniões entre o Comitê Executivo e o Conselho Municipal 

de Saneamento na revisão do PMGIRS 

 

 

c) Urnas de participação social: utilizadas para colher ideias, sugestões e críticas 

referentes ao saneamento básico de modo a auxiliar nas etapas de diagnóstico 

e prognóstico. As urnas foram colocadas em locais de município de grande 

movimentação de pessoas do município: saguão da prefeitura municipal e na 

área de atendimento da Unidade Básica de Saúde. 

d) Página da Internet da Prefeitura Municipal e redes sociais: utilizou-se da 

internet para promover anúncios, notícias e convites à população do 
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andamento da revisão do PMSB ao longo de todo o processo e em momentos 

importantes; 

e) Audiência Pública: demonstrada adiante, trata-se do momento onde os 

cidadãos do município puderam participar, apresentar opiniões e enfim aprovar 

o PMGIRS que, juntamente com o PMSB, deverão coordenar as ações do setor 

do saneamento básico e de gestão de resíduos sólidos ao longo dos anos em 

Alto Feliz/RS, sobre a audiência pública é explicado com mais detalhes em 

seção própria adiante neste relatório; 

f) Pesquisa de Percepção Social sobre o Saneamento Básico: esta consolidou-

se como uma das principais formas de participação da população na 

formulação do PMGIRS e do PMSB, sobre a qual é explanada com mais 

detalhes em seção específica a seguir. 

 

 

1.2.2 Pesquisa de Percepção Social sobre o Saneamento Básico 

 

Uma das formas mais eficazes e efetivas de se buscar a participação da população de 

Alto Feliz na revisão do PMGIRS foi a realização da Pesquisa de Percepção Social sobre o 

Saneamento Básico.  

Esta tratou-se de uma ampla pesquisa promovida pela municipalidade e realizada 

através das agentes municipais de saúde, as quais visitaram domicílios das áreas urbana e 

rural e pela aplicação de um formulário, as famílias puderam opinar sobre como percebem a 

qualidade dos serviços de saneamento básico prestados, apontar os principais problemas no 

setor e descrever suas principais aspirações e necessidades, entre outros aspectos. 

A fim de demonstrar a abrangência da pesquisa, a Tabela 1 apresenta o total de 

domicílios no município, o número de famílias participantes e o respectivo percentual de 

participação resultante. 

 

Tabela 1 – Domicílios participantes da pesquisa de percepção. 

DOMICÍLIOS URBANOS RURAIS TOTAL 

Total do município¹ 301 700 1.001 

Participantes 110 239 349 

% Participação 36,5% 34,1% 34,9% 

¹ Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Como pode ser visto na Tabela 1, o percentual de participação na pesquisa foi 

significativo, fazendo com que os dados obtidos sejam relevantes e permitam traçar um 

panorama confiável da forma com os usuários estão percebendo e avaliando os serviços de 

saneamento básico postos a sua disposição. Se considerarmos a quantidade de pessoas tem-

se um total de 961 pessoas abrangidas pela pesquisa, ou seja, uma proporção considerável 

da população municipal. 

Dentre vários quesitos específicos à cada serviço de saneamento básico, os quais 

serão apresentados no capítulo relativo ao diagnóstico de cada serviço, um deles solicitava 

às famílias que atribuíssem uma nota (de 0 a 10) aos serviços recebidos, cujos resultados 

para a área geográfica total do município (Figura 2), área urbana (Figura 3) e área rural (Figura 

4) estão apresentados a seguir. 

Conforme citado, a pesquisa foi realizada para todos os serviços de saneamento 

básico, o que incluiu o manejo de resíduos sólidos e a limpeza pública urbana. Desse modo, 

as partes do formulário da pesquisa que envolve as perguntas relativas à estes serviços serão 

apresentadas em suas respectivas seções adiante neste relatório. 

 

Figura 2 – Média das notas aos diversos serviços – Total do Município. 
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Figura 3 – Média das notas aos diversos serviços – Área Urbana. 

 

 

Figura 4 – Média das notas aos diversos serviços – Área Rural. 

 

 

Como pode ser visto nos gráficos acima, a mesma pesquisa buscou conhecer a 

situação de outros serviços que não se configuram como de saneamento básico pela 
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legislação, no entanto, tratam-se de interesse do mesmo por terem impacto direto na 

qualidade de vidas das pessoas: energia elétrica, comunicações e estradas. Quanto aos 

resultados, estes serão discutidos com maior detalhamento em seções específicas adiante 

neste relatório. 

 

1.2.3 Audiência pública 

 

A realização da Audiência Pública final validou o processo de revisão do Plano. Neste 

processo, teve-se a representação de setores da comunidade, as organizações e cidadãos 

que participaram do evento, como Câmara de Vereadores, órgãos da administração pública, 

entre outros. 

A audiência pública foi realizada no dia 24 de novembro de 2022 às 16hs no Auditório 

da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz. 

Durante a Audiência Pública, cujo objetivo foi a apresentação, debate e aprovação do 

conteúdo do PMSB e PMGIRS revisados, foram expostos à comunidade um resumo do 

diagnóstico, representado pelas principais deficiências no saneamento básico do município, 

tendo sido, a partir destas, apresentados e debatidos os objetivos do PMSB e PMGIRS 

pactuados pela municipalidade, bem como dos programas, projetos e ações que visam o 

alcance dos respectivos objetivos. Através da realização do evento em questão foi possível o 

debate com a sociedade, assegurando a validação do plano revisado e a pactuação das ações 

para a universalização do saneamento básico municipal. 

A realização de Audiência Pública agiu como um instrumento da participação popular 

na função administrativa sendo intrínseco ao estado social e democrático de direito, servindo, 

também, para controle da atividade administrativa, restando ao fim do evento sido aprovados 

na íntegra pelos presentes o conteúdo do PMSB e PMGIRS revisados. 

 

1.3 METODOLOGIA DO PROCESSO DE REVISÃO DO PMSB 

 

Conforme anteriormente citado, este PMGIRS foi revisado de forma integrada e 

concomitante com o PMSB. 

A metodologia da revisão do PMGIRS está baseada nos fundamentos da Lei Federal 

n° 12.305/2010, a qual prevê um conteúdo mínimo a ser abrangido conforme dispõe o Art. 19 

do referido instrumento legal. 

No que se refere aos trabalhos técnicos a metodologia utilizada se deu através da 

formação do Comitê Executivo composto por membros da administração municipal com 
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envolvimento e capacidade de decisão nos assuntos que competem ao saneamento básico e 

a gestão de resíduos sólidos no município. Os trabalhos foram guiados por Plano de Trabalho 

elaborado no começo dos trabalhos de revisão do PMGIRS. 

Quanto às demais políticas públicas que tem interferência neste Plano, cabe destaque 

ao trabalho de revisão deste PMGIRS de forma integrada com o Plano da Bacia Hidrográfica 

do Rio Caí, através do qual este PMGIRS foi desenvolvido de forma compatibilizada com as 

diretrizes, estratégias e o plano e ação constante do referido Plano de Bacia no tocante aos 

aspectos que envolvem a gestão e manejo dos resíduos sólidos 

Durante a fase de diagnóstico, o Comitê Executivo, através de seus membros em 

conjunto com diversos órgãos da administração municipal, com a coordenação e execução 

técnica da assessoria contratada realizaram todos os trabalhos de levantamento de dados, 

informações, vistorias a campo, entre outros. Por tratar-se de revisão da versão do PMGIRS 

de 2012, de um modo geral, os procedimentos foram a leitura dos dados e informações 

vigentes e então procedido com o levantamento dos dados atualizados da situação do 

saneamento básico no município, podendo terem sido inseridos novos dados e textos, 

alterados ou excluídos conforme o caso. 

Na etapa de prognóstico, em resumo, o procedimento foi a avaliação do andamento 

no atendimento e execução dos objetivos e metas, programas e ações vigentes e pactuados 

na Versão de 2012 e com base na situação atual do manejo dos resíduos sólidos e respectivas 

deficiências revisadas, foram debatidas e construídas propostas de revisão dos programas, 

projetos e ações, num trabalho conjunto entre Comitê Executivo, assessoria técnica 

contratada e outros entes da sociedade civil envolvidos. 

Imediatamente após cada etapa concluída acima, o conteúdo revisado e construído 

em cada uma delas foi debatido, validado e aprovado em reunião entre o Comitê Executivo e 

o Conselho Municipal de Saneamento em reuniões específicas, cujas atas encontram-se em 

anexo a este relatório. 

Por fim todas as propostas foram levadas à audiência pública para o debate com a 

população e aprovação do novo conteúdo revisado. 

 

1.4 OBJETIVOS DA POLÍTICA MUNICIPAL E DO PMGIRS 

 

Em consonância e integração com o PMSB, são objetivos do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: promover a saúde, a qualidade de vida e do meio 

ambiente e organizar e adequar a gestão dos resíduos sólidos no município, possibilitando a 

manutenção de mecanismos de gestão pública relacionadas, promovendo a melhoria 
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contínua dos respectivos serviços públicos e do manejo dos resíduos sólidos a cargo dos 

próprios geradores, buscando o alcance da universalização do atendimento em Alto Feliz/RS. 

Fazem parte assim do conteúdo deste Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos: 

 Diagnósticos da situação dos resíduos sólidos;  

 Definição dos objetivos e metas;  

 Definição de programas, ações e projetos necessários para atingir os objetivos e 

metas estabelecidos;  

 Atendimento ao conteúdo mínimo do Art. 19 da Lei nº 12.305/2010.  

 

Os trabalhos de revisão do Diagnóstico e Prognóstico para a gestão e manejo dos 

resíduos sólidos buscaram atender as seguintes diretrizes para sua execução: 

 Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que definem as 

políticas nacional, estadual e regional sobre o tema; 

 Descrição das formas que os serviços públicos são prestados e que os diversos 

tipos de resíduos são gerenciados dentro da geografia do município; 

 Parâmetros, condições e responsabilidades para a garantia do atendimento 

essencial para a promoção da saúde pública;  

 Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;  

 Instrumentos e mecanismos de participação e controle público e social na gestão 

do setor;  

 Proposição de melhorias, projetos e ações para a gestão e manejo adequado à 

toda gama de resíduos gerados ou gerenciados dentro da área geográfica do 

município. 

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Os resultados esperados da revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Alto Feliz/RS são: 

 Diagnóstico situacional dos resíduos gerados no território municipal; 

 Prognóstico contemplando as ações com base no diagnóstico dos serviços; 

 Definição dos objetivos e metas e dos programas e ações que conduzam à 

adequada gestão e manejo dos resíduos sólidos. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Neste capítulo é apresentada a revisão dos dados e informações que caracterizam o 

município de Alto Feliz em seus aspectos físicos, de infraestrutura, socioeconômicos, culturais 

e ambientais. 

 

2.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

 

Por volta do ano de 1846, cerca de 50 famílias de imigrantes alemães iniciaram a 

colonização da localidade chamada Batatenberg, o Morro das Batatas, hoje uma das 

localidades de Alto Feliz. Os colonizadores enfrentaram muitas adversidades, tendo que 

desbravar matas, construir picadas e erguer o povoado com o olhar firme no futuro. Assim, 

estabeleceram-se como proprietários de terras, visto a abundância de áreas de solo fértil, 

aliada a condições climáticas ideais à agricultura. 

Os imigrantes italianos chegaram por volta de 1875, através da velha linha colonial 

traçada nas matas da Encosta da Serra. Com o mesmo ímpeto, eles somaram seus esforços 

para promover o crescimento de Alto Feliz. 

Por volta de 1900, foi construída a estrada Júlio de Castilhos, única via de acesso entre 

Porto Alegre e a região norte do Estado. A povoação, antes localizada no Morro das Batatas, 

foi se concentrando ao longo da Rodovia, assim deslocando o centro econômico-social. 

Assim, após os primórdios coloniais, a história segue se construindo. Surgem pessoas 

que vão marcando sua trajetória e desenhando a estrutura necessária para que, em 1992, 

Alto Feliz se tornasse Município. 

Até 1992, Alto Feliz pertencia à cidade de Feliz. Juntamente com ela, os municípios 

Linha Nova e Vale Real também se desmembraram do território felizense. A justificativa 

apresentada para a independência política nos três casos, não se difere dos argumentos de 

outros territórios que obtiveram êxito nesse processo: o difícil acesso a atendimentos de 

saúde, escolas e a conservação de estradas estava causando êxodo rural e a perda 

considerada de moradores interessados em plantar o desenvolvimento do local. 

Em 10 de novembro de 1991, 1.592 eleitores compareceram às urnas para votar pela 

primeira vez por Alto Feliz: era realizada nessa data a consulta plebiscitária para 

emancipação. Uma maioria significativa de 1.134 votantes se declarou favorável à 

emancipação. E, ela de fato aconteceu no dia 20 de março de 1992. 



 

22 
 

Em outubro do mesmo ano, ocorreu a primeira eleição municipal, que deu a Paulo 

Mertins o título de primeiro prefeito, com Darci Baumgaten, como vice. ‘A solenidade teve 

início às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, na Sociedade Recreativa e Cultural de 

Alto feliz, com uma cerimônia religiosa presidida pelo Reverendíssimo Sr. Pastor Ingobert Karl 

Niewohner, que invocou as bênçãos de Deus sobre o nosso município. [...] a festa, porém, 

continuou com um animado baile, como um tributo a alegria de todos os presentes’, descreve 

um trecho do registro histórico, datado de 1993. 

Segundo censo demográfico de 1990, a então localidade, contava com 2.789 

moradores, um número que não pode ser confirmado devido o recorte do território, pós-

emancipação. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO 

 

Neste item será realizada uma breve descrição das características geográficas do 

município de Alto Feliz, ou seja, aquelas características que foram moldadas pelo homem ao 

longo da evolução urbana do município.   

Serão destacadas as principais vias de acesso, cidades limítrofes, população e a 

divisão administrativa do município. 

 

2.2.1 Localização e principais vias de acesso Limites territoriais 

 

O município de Alto Feliz situa-se na Microrregião de Montenegro, no Estado do Rio 

Grande do Sul.  

Localiza-se a 100 km da capital do Estado e a 40 km de Caxias do Sul, outro importante 

centro econômico do estado. Com uma altitude média de 330 metros acima do nível do mar, 

o município de Alto Feliz está posicionado nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude 

29°23'31"S e Longitude 51°18'43"O.  

Alto Feliz possui uma área de 84,1 km², incluindo a sede municipal e mais quinze 

localidades. Os principais acessos ao município se dão pela antiga Estrada Júlio de Castilhos 

VRS 326, a RS 452 que interliga a RS 122 com a BR 116 e, ao norte, a RS 122. Limita-se 

com os municípios de Farroupilha ao Norte, Feliz ao Sul, Vale Real a Leste, Bom Princípio e 

São Vendelino a Oeste.  

Na Figura 5 pode ser visualizada a localização do município em relação às principais 

cidades da região.   
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Figura 5 – Localização do Município de Alto Feliz na região. 

 
Fonte: Google Maps (2022). 

 

2.2.2 Demografia 

 

O município de Alto Feliz contava com uma população de 2.917 habitantes no ano de 

2010, segundo o Censo do IBGE realizado nesse ano. Destes, 816 habitantes (28%) residiam 

na zona urbana do município e 2.101 habitantes (72%), na zona rural, conforme apresentado 

na Figura 6 a seguir. 

 

Figura 6 – Distribuição populacional do município. 

 

Fonte: Censo IBGE (2010). 
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Segundo dados do IBGE-SIDRA, o município de Alto Feliz apresenta crescimento 

populacional desacelerado. O índice de crescimento populacional do município passou de 

23% em 2000 para 3% em 2010, ambas maiores do que as taxas de crescimento do estado. 

A taxa de crescimento da população urbana do município apresentou, tanto no período de 

1991/2000 como de 2000/2010, índices positivos, conforme a tabela a seguir, onde é 

apresentada a evolução da população de Alto Feliz, comparando os aspectos de gênero e de 

taxa de urbanização do município entre os anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Tabela 2 – População total do município por gênero e rural/urbana. 

População 1991 % 2000 % 2010 % 

Total 2.295 100,00 2.834 100,00 2.917 100,00 

Homens 1.170 50,98 1.461 51,55 1.500 51,42 

Mulheres 1.125 49,02 1.373 48,45 1.417 48,58 

Urbana 478 20,83 712 25,12 816 27,97 

Rural 1.817 79,17 2.122 74,88 2.101 72,03 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

O crescimento populacional do município também é apresentado pela curva de 

crescimento populacional na figura a seguir, apresentando de forma clara a estabilização no 

crescimento populacional do município. Este gráfico apresenta dados do IBGE. 

 

Figura 7 – Curva de crescimento populacional do município. 

 

Fonte: Censos IBGE (1991, 2000 e 2010). 
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Quanto a faixa etária predominante no município, os dados do último censo indicam 

que a maior parte da população do município se encontra na faixa entre 40 e 44 anos. 

Conforme pode ser visto na pirâmide etária apresentada na figura a seguir.  

 

 

Figura 8 – Pirâmide etária do município. 

 

Fonte: Censo IBGE (2010). 

 

Na análise etária utilizam-se 2 termos:   

 

 a razão de dependência, que é a relação entre a população de menos de 14 anos e 

de mais de 65 anos (população dependente) e a população de 15 a 64 anos 

(população potencialmente ativa);   

 o índice de envelhecimento, que é a relação entre a população de 65 anos ou mais e 

a população de menos de 15 anos.  

 

Observa-se que entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Alto Feliz passou de 

51,15% para 42,22% e o índice de envelhecimento evoluiu de 12,39% para 13,75%. Entre 
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1991 e 2000, a razão de dependência foi de 48,12% para 51,15%, enquanto o índice de 

envelhecimento evoluiu de 10,04% para 12,39%. 

 

Tabela 3 – Estrutura Etária da População do Município. 

Estrutura Etária 1991 % 2000 % 2010 % 

Menos de 15 anos 515 22,44 608 21,45 465 15,94 

15 a 64 anos 1.549 67,49 1.875 66,16 2.051 70,31 

65 anos ou mais 231 10,07 351 12,39 401 13,75 

Razão de dependência 48,12 2,10 51,15 1,80 42,22 1,45 

Índice de envelhecimento - 10,04 - 12,39 2.101 13,75 

Fonte: Censo IBGE (1991, 200 e 2010). 

 

Ainda de acordo com o censo do IBGE de 2010, das 2.917 pessoas residentes no 

município, 2.907 pessoas são naturais do sul, 2 são imigrantes da região sudeste, e 8 pessoas 

imigrantes do Brasil, porém sem identificação precisa do local.  

Nota-se que existe uma baixa taxa de migração neste município, uma vez que menos 

de 1% da população residente é natural de outras regiões ou país. 

 

2.2.3 Organização Administrativa do Município 

 

O município de Alto Feliz é organizando em 15 localidades diferentes: Sede, Arroio 

Jaguar, Morro das Batatas, Morro Gaúcho, São Pedro, Sete Colônias, Morro Belo, Santo 

Antônio Alto, Santo Antônio Baixo, Nova Alemanha, Canto Schutz, Arroio Feliz, Vale do Mel, 

Encosta da Palmeira e Morro Capim.  

A densidade demográfica é maior na zona urbana do município, onde chega a atingir 

o valor de 319 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que na zona rural a densidade 

máxima calculada é de 45 habitantes por quilômetro quadrado, conforme demonstra 

graficamente na Figura 9.   

 



 

27 
 

Figura 9 – Densidade demográfica calculada a partir dos setores censitários do IBGE/2010. 

 

Fonte: Censo IBGE (2010). 

 

Segundo o Plano de Bacia do Rio Caí, Alto Feliz não apresenta tendência de 

crescimento da mancha urbana, devido a acessibilidade dificultada e também pela sua 

ocupação em topo de morro. 
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Figura 10 – Manchas urbanas de 1975 e 2004 dos municípios de Bom Princípio, Feliz, Vale 
Real, São Vendelino e Alto Feliz. 

 

Fonte: Plano de bacia do Rio Caí. 
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2.2.4 Zoneamento municipal 

 

A legislação vigente em Alto Feliz que estabelecem diretrizes e normativas quanto ao 

zoneamento municipal são a Lei nº 057/1993 referente ao Parcelamento de Solos e o Lei nº 

1.005/2014 que estabelece o Plano Diretor de Alto Feliz/RS. 

O Plano Diretor de Alto Feliz (Lei nº 1.005/2014) define o município sendo constituído 

pelas seguintes macrozonas conforme Art. 29, delimitadas no Anexo I do mesmo instrumento 

legal: 

I – Macrozonas Urbanas; 

II – Macrozonas Rurais; 

III – Macrozona Especial; 

IV  – Macrozona Turística Consolidada; 

V – Macrozona de Preservação Permanente. 

 

O Art. 30 da Lei 1.005/2014 – Plano Diretor, divide a Macrozona Urbana em: 

I – Macrozona Urbana Consolidada, formada pelo perímetro urbano da sede municipal, 

onde se concentra a maior população urbana do Município; 

II – Macrozona Urbanizável, formada pelos distritos com potencial de urbanização, 

Morro das Batatas, São Pedro, Morro Gaúcho, Morro Belo e Arroio Jaguar. 

III – Macrozona de uso industrial, formada pelos distritos industriais número I e número 

II e áreas lindeiras consideradas como áreas em expansão. 

 

Em seu Art. 32, a Macrozona Rural é subdivida em: 

I – Macrozona Rural 02 – Morro das Batatas e Arroio Jaguar; 

II – Macrozona Rural 03 - São Pedro; 

III – Macrozona Rural 04 – Santo Antônio; 

IV- Macrozona Rural 05 – Morro Belo. 

 

Além destas cabe destacar o Art. 34 que descreve a Macrozona de Preservação 

Permanente como formada pelo conjunto de todas Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

existentes no território municipal definidas na Lei Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO 

 

Este item reúne o conjunto de informações do ambiente no entorno do qual está 

inserido o município de Alto Feliz. Essas informações vão desde o relevo, o tipo de solo, a 

geologia, o clima e levantamentos topográficos. 

 

2.3.1 Relevo e Solos 

 

O município de Alto Feliz está situado sobre a região geomorfológica do Planalto das 

Araucárias, nas unidades do Planalto dos Campos Gerais, Patamares da Serra Geral e Serra 

Geral. A maior parte da área do município se encontra na unidade Planalto dos Campos 

Gerais, que está descrito abaixo.  

O Planalto dos Campos Gerais corresponde ao trecho mais elevado do Planalto das 

Araucárias (IBGE, 2009) e se situa no nordeste do Rio Grande do Sul. Estendendo-se pelo 

estado de Santa Catarina, é totalmente constituído por derrames vulcânicos da Formação 

Serra Geral (de idade jurocretácica), compostos, predominantemente, por riolitos e dacitos 

(Fácies Caxias), mas apresentando também amplas ocorrências de basaltos e andesitos 

(fácies Gramado, Paranapanema, Esmeralda e Várzea do Cedro) (CPRM, 2006). Esse 

planalto elevado está alçado a cotas que variam entre 600 e 1.300 m, sendo dominado por 

extensos platôs e superfícies planálticas embutidas (R2c e R2b3), levemente adernadas para 

oeste.  

Os solos presentes no município são Argissolo Vermelho e Neossolo Regolítico, 

ambos descritos abaixo.Argilossolo Vermelho, segundo classificação da EMATER, é um solo 

profundo, apresentando uma sequência de horizontes A-Bt-C , onde o horizonte Bt é do tipo 

B textural com predomínio de cor vermelha. Este apresenta boa drenagem e baixa fertilidade 

química.   

Neossolo Regolítico, segundo classificação da EMATER, é geralmente um solo raso 

ou profundo, pouco desenvolvido, apresentando no perfil uma sequência de horizontes A-R , 

A-C, AC-R, A-Cr-R, O-R, ou H-C podendo apresentar horizonte B. Apresentando boa 

fertilidade química devido a presença de argila.  

A figura abaixo apresenta o mapa de solos da região com a demarcação do município 

de Alto Feliz. 
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Figura 11 – Solos do município 

 

Fonte: CPRM. 

 

2.3.2 Geologia 

 

Segundo o mapa geológico do Rio Grande do Sul, elaborado pela Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM - o município de Alto Feliz encontra-se na província 

geológica do Paraná, na unidade da Formação Serra Geral, ou seja, apresenta derrames de 

basaltos, basalto andesitos, riodacitos e riolito, de filiação toleítica, onde intercalam-se 

arenitos intertrápicos Botucatu na base e litarenitos e sedimentos vulcanogênicos da porção 

mediana ao topo da sequência.  

O município está dividido entre a Fácies Caxias (k1αcx), Fácies Gramado (k1βgr) e 

Formação Botucatu (J3K1bt), conforme descrição abaixo: 

 Fácies Caxias (k1αcx): 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 
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de fluxo e auto brechas frequentes, vesículas preenchidas dominantemente por calcedônia e 

ágata, fonte das mineralizações da região.  

 Fácies Gramado (k1βgr): derrames basálticos granulares finos a médio, 

melanocráticos cinza, horizontes vesiculares preenchidos por zeolitas, carbonatos, apofilitas 

e saponita, estruturas de fluxo pahoehoe comuns, intercalações com os arenitos Botucatu;  

 Formação Botucatu (J3K1bt): arenito fino a grosso, grãos bem arredondados e 

com alta esfericidade, dispostos em sets e/ou cosets de estratificação cruzada de grande 

porte. Ambiente continental desértico, depósitos de dunas eólicas. 

 

Figura 12 – Solos do município 

 

Fonte: CPRM. 

 

2.3.3 Clima 

 

Segundo Moreno (1961), o clima do município de Alto Feliz, enquadra-se na 

classificação: Cfa II1b e Cfa-Il2b. Nestas classificações cada parte da sigla corresponde a 

uma característica climática do município: as letras iniciais Cf, indicam que Alto Feliz encontra-
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se em uma região de clima temperado úmido; a sigla "a-II" subsequente, indica que a 

temperatura do mês mais quente é superior a 22ºC, já o número 1 significa que a temperatura 

média anual do município é inferior a 18°C e o número 2 significa temperatura média anual 

do município é superior a 18ºC, e por fim, a letra "b" indica que as altitudes da região são 

muito variáveis. 

Quanto aos índices pluviométricos de Alto Feliz, as chuvas são bem espalhadas ao 

longo do ano, não ocorrendo períodos bem definidos de seca e de chuva ao longo do ano, 

conforme pode ser visto na figura abaixo.   

 

Figura 13 – Médias pluviométricas mensais do município 

 

Fonte: SOMAR Meteorologia. 

 

Esses dados pluviométricos foram obtidos através da estação de monitoramento 

pluviométricas de São Vendelino, disponível no portal HidroWeb, de responsabilidade da 

Agência Nacional de Águas - ANA.  

Na tabela a seguir é apresentada uma breve caracterização da estação de 

monitoramento supracitada.   
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Tabela 4 – Dados da estação pluviométrica utilizada para estudos pluviométricos no 
município. 

Código 2951027 

Nome São Vendelino 

Tipo de estação Pluviométrica 

Município São Vendelino 

Coordenadas -29°21’59” / -51°22’16” 

Responsável ANA 

Operadora CPRM 

Período histórico dos dados Jan/1970 a Dez/2006 

 

A partir dos dados dessa estação, foram calculadas as curvas IDF (intensidade 

duração e frequência), com curvas relativas a diferentes Tempos de Retorno para o município, 

conforme pode ser visto na figura abaixo. 

 

Figura 14 – Curvas IDF do município 
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2.4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

 

Nesse item é descrita a caracterização ambiental do município de Alto Feliz com 

ênfase na interação do meio construído com o ambiente circundante à cidade. É descrito 

nesse capítulo informações de bioma, unidades de preservação, hidrografia e hidrogeologia. 

 

 

2.4.1 Bioma 

 

O município de Alto Feliz encontra-se inserido no bioma da Mata Atlântica. Esse bioma, 

segundo o Instituto Brasileiro de Florestas - IBF -, ocupa uma área de 1.110.182 km², o que 

corresponde a 13,04% do território nacional. A Mata Atlântica apresenta uma variedade de 

formações, engloba composições florísticas bastante diferenciadas, acompanhando as 

características climáticas da região onde ocorre.  

A Mata Atlântica caracteriza-se pela vegetação exuberante, com acentuado 

higrofitismo. Entre as espécies mais comuns encontram-se algumas briófitas, cipós e 

orquídeas. A fauna endêmica é formada principalmente por anfíbios (grande variedade de 

anuros), mamíferos e aves das mais diversas espécies. É uma das áreas mais sujeitas a 

precipitação no Brasil. As chuvas são orográficas, em função das elevações do planalto e das 

serras.  

A biodiversidade da Mata Atlântica é semelhante à biodiversidade da Amazônia. Há 

subdivisões do bioma da Mata Atlântica em diversos ecossistemas devido a variações de 

latitude e altitude. O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - definiu em 1992 os 

seguintes ecossistemas como integrantes do bioma Mata Atlântica: Foresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Decidual, Floresta 

Estacional, Floresta Estacional Semidecidual, Mangues e Restingas. 

Os principais exemplos vegetais do bioma são: pau-brasil, cedro, canela, ipê, 

jacarandá, jatobá, jequitibá, palmeira, epífitas (orquídeas e outros) e cipós. Já os principais 

exemplos da fauna do bioma são: macacos, preguiças, onças, jaguatiricas, papagaios, araras, 

tucanos, cobras, cachorros-do-mato, porcos-do-mato, lagartos, além de grande diversidade 

de pássaros e insetos. Dos quais muitos se encontram sobre risco de extinção. 
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2.4.2 Unidades de Preservação Ambiental 

 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela lei 

9.985/2000, e responsável pela demarcação, manejo e conservação das diferentes áreas 

destinadas a unidades de conservação da natureza, seja em âmbito federal, estadual ou 

municipal, o município de Alto Feliz não possui em seu território nenhuma área de proteção 

ambiental. 

 

2.4.3 Hidrografia 

 

O município de Alto Feliz está localizado na Região Hidrográfica do Rio Guaíba, sub-

bacia do Rio Caí, conforme apresentado na Figura 15 a seguir.   

Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), a Bacia Hidrográfica do 

Rio Caí situa-se a nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 

geográficas 29°06’ a 30°00’ de latitude Sul e 50°24’ a 51°40’ de longitude Oeste. Abrange as 

Províncias Geomorfológicas Planalto Meridional e Depressão Central. Possuí superfície de 

4.945,70 km² e população estimada em 489.746 habitantes, abrangendo municípios como 

Bom Princípio, Canela, Caxias do Sul, Montenegro, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula 

e Sapiranga. Suas nascentes estão localizadas em São Francisco de Paula, a 1000 metros 

de altitude.   

Os principais afluentes do Rio Caí são os arroios Cará, Cadeia, Forromeco, Mauá, 

Maratá e Piaí. Os principais usos da água nesta bacia se destinam a irrigação, uso industrial 

e abastecimento público. A exploração agrícola intensa e o desmatamento das encostas 

declivosas e a poluição hídrica no curso médio e inferior são os maiores problemas 

enfrentados nesta bacia.  
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Figura 15 – Bacia hidrográfica do Rio Caí. 

 

Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/RS. 

 

 

2.4.4 Hidrogeologia 

 

O município de Alto Feliz encontra-se, segundo o mapa hidrogeológico do Rio Grande 

do Sul, localizado sobre o Sistema Aquífero Serra Geral II.  

Este sistema aquífero ocupa a parte oeste do Estado, os limites das rochas vulcânicas 

com o rio Uruguai e as litologias gonduânicas além da extensa área nordeste do planalto 

associada com os derrames da Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral. Suas litologias são 

predominantemente riolitos, riodacitos e em menor proporção, basaltos fraturados. A 

capacidade específica é inferior a 0,5 m³/h/m, entretanto, excepcionalmente em áreas mais 

fraturadas ou com arenitos na base do sistema, podem ser encontrados valores superiores a 

2 m³/h/m. As salinidades apresentam valores baixos, geralmente inferiores a 250 mg/l. Valores 

maiores de pH, salinidade e teores de sódio podem ser encontrados nas áreas influenciadas 

por descargas ascendentes do Sistema Aquífero Guarani. 
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2.4.5 Pesquisa de percepção social – infraestrutura do município 

 

Na subseção 1.2.2, início deste relatório, foi apresentada a pesquisa de percepção 

social sobre o saneamento básico, onde os objetivos e metodologia foram explanados. 

Desse modo, nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através da 

pesquisa para setores de interesse do saneamento básico que compõem parte da 

infraestrutura do município e impactam, nos dias de hoje, na qualidade de vida da população, 

sendo: energia elétrica, comunicações e estradas rurais. 

A partir da aplicação do questionário de percepção social foram elaborados gráficos e 

informações, afim de reproduzir a visão e vivência da população em relação a situação de 

alguns desses serviços públicos essenciais. 

Segue assim abaixo, os gráficos e análise da percepção da população relativo à 

infraestrutura urbana e rural municipal. 

 

Energia Elétrica 

 

A Figura 16 demonstra a parte do questionário com os quesitos relativos à percepção 

dos usuários quanto ao serviço de energia elétrica à sua disposição. 

Primeiramente, foi perguntado à cada família participante da pesquisa, se haviam 

problemas, e se sim quais os problemas dentre uma lista de opções. 

 

Figura 16 – Parte do questionário de percepção referente à energia elétrica. 

 

 

Sobre os resultados, são discorridos abaixo e apresentados na forma de gráficos. As 

notas foram apresentadas na subseção 1.2.2 deste relatório. 

Na zona urbana, houve trinta e três domicílios (30% do total pesquisado) em que foi 

apontada a existência de problemas relacionados com o fornecimento de energia elétrica 
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(Figura 17). Destes que sinalizaram a existência de problemas, as quedas de luz foram a 

principal reclamação, com vinte e dois casos (Figura 18), seguidos por faltas frequentes de 

luz. 

 

Figura 17 – Percepção da população: problemas com energia elétrica – Área Urbana. 

 

 

Figura 18 – Percepção da população: tipos de problemas com energia elétrica – Área 
Urbana. 
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Já para a Área Rural, as famílias que apontaram a existência de problemas 

representaram 51,9% dos relatos (Figura 19), dentre estes, a grande maioria está insatisfeita 

com as faltas e quedas frequentes de luz (Figura 20). 

 

Figura 19 – Percepção da população: problemas com energia elétrica – Área Rural. 

 

 

Figura 20 – Percepção da população: tipos de problemas com energia elétrica – Área Rural. 
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 Comunicações 

Buscou-se avaliar os sistemas de comunicações em Alto Feliz em todo o seu território, 

pensando em caracterizar os serviços a partir do ponto de vista da população, assim em 

seguida são apresentados os resultados desta avaliação. Essa iniciativa se torna importante 

pois, apesar de não estar diretamente ligada ao saneamento básico, é também indicador de 

qualidade de vida e afeta o desempenho de diversos setores da economia local. 

A Figura 21 demonstra as opções de perguntas/respostas da parte de questionário 

relativos à infraestrutura de comunicações. 

 

Figura 21 – Parte do questionário de percepção referente a comunicações. 

 

 

Na Figura 22 podemos observar que 30,9% da população consultada se mostra 

insatisfeita com os serviços de comunicação local. Como pode ser visto na Figura 23, foram 

18 apontamentos de sinal fraco de telefonia celular, tendo como outra principal reclamação o 

sinal fraco de celular. 
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Figura 22 – Percepção da população: problemas com comunicações – Zona Urbana. 

 

 

Figura 23 – Percepção da população: tipos de problemas com comunicações – Zona 
Urbana. 

 

 

Os gráficos a seguir demonstram a percepção da população na Área Rural do 

município: 
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Figura 24 – Percepção da população: problemas com comunicações – Zona Rural. 

 

 

Figura 25 – Percepção da população: tipos de problemas com comunicações – Zona Rural. 
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Na zona rural o universo de insatisfeitos é muito maior, na comparação com a zona 

urbana, conforme demonstra a Figura 25, chegando a 74,5% das famílias apontando a 

existência de problemas, tendo a grande maioria dos domicílios pesquisados apontados para 

os problemas com sinal fraco de celular e quedas frequentes do sinal. 

 

Estradas 

 

Nesta subseção serão apresentados resultados da consulta sobre as condições gerais 

das estradas e vias públicas existentes no território municipal, conforme quesitos do formulário 

apresentados na Figura 26. As estradas constituem-se em infraestrutura fundamental para a 

locomoção da população e transporte de produtos, sendo assim de fundamental importância 

que as mesmas estejam em boas condições e possuam características que permitam um bom 

fluxo e capacidade para atender as necessidades dos seus usuários.  

Igualmente às Comunicações, houve índice elevado de problemas relatados. 

 

Figura 26 – Parte do questionário de percepção referente a estradas rurais. 

 

 

Os questionamentos referentes às estradas foram dirigidos às famílias que residem na 

área rural pois são as que as utilizam diariamente. 

Como aponta a Figura 27, em 73 domicílios apresentaram a existência de problemas, 

representando 30,5% do universo local pesquisado. O problema de estradas ruins em dia de 

chuva é a principal ocorrência (Figura 28). 
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Figura 27 – Percepção da população: problemas com estradas – Zona Rural. 

 

 

Figura 28 – Percepção da população: tipos de problemas com estradas – Zona Rural. 
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2.5 CARACTERIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA 

 

Neste item são descritas algumas características sociais, econômicas e de 

infraestrutura do município de Alto Feliz. 

 

 

2.5.1 Infraestrutura disponível 

 

De acordo com dados do IBGE de 2010, todos os domicílios do município de Alto Feliz 

possuem acesso à energia elétrica, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo. 

 

Tabela 5 – Dados de fornecimento de energia elétrica no município. 

Tipo de fornecimento Domicílios 

Não tinham - 

Tinham  999 

De companhia distribuidora  999 

De companhia distribuidora e com medidor  998 

De companhia distribuidora, com medidor comum a mais de um domicílio  59 

De companhia distribuidora, com medidor de uso exclusivo  939 

De companhia distribuidora e sem medidor  1 

De outra fonte  - 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Ainda segundo o último censo do IBGE, o serviço de telefonia mais utilizado no 

município de Alto Feliz é o de telefonia móvel, uma vez que os dados apontam para uma 

maioria de domicílios que dispõe somente de celular, conforme pode ser visualizado a seguir. 

 

Tabela 6 – Dados de utilização de serviços de telefonia no município. 

Tipo de serviço utilizado Domicílios 

Não tinham telefone   61  

Tinham telefone   940  

Tinham somente telefone celular   569  

Tinham somente telefone fixo   64  

Tinham telefone fixo e celular   307  

Fonte: IBGE Cidades. 



 

47 
 

 

Quanto ao transporte, de acordo com dados do IBGE de 2012, a frota veicular do 

município é formada em sua grande maioria por automóveis e motocicletas particulares, o que 

corresponde com a situação verificada no Rio Grande do Sul e no Brasil. 

 

 Figura 29 – Frota veicular no município. 

 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Ainda de acordo com os dados do último censo do IBGE, os indicadores de habitação 

para o município de Alto Feliz indicam uma predominância de domicílios particulares próprios 

já quitados, conforme tabela a seguir.   

 

Tabela 7 – Indicadores de habitação. 

Número de domicílios e moradores Domicílios Moradores 

Domicílios particulares e domicílios coletivos 1.001 2.917 

Domicílios particulares permanentes 999 2.913 

a) Por tipo 

Domicílios particulares permanentes do tipo casa 958 2.813 

Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em 
condomínio 

0 0 

Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento 41 100 

b) Por situação 

Domicílios particulares permanentes próprios e quitados 839 2.945 
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Domicílios particulares permanentes próprios em aquisição 31 84 

Domicílios particulares permanentes alugados 80 194 

Domicílios particulares permanentes cedidos por empregador 22 67 

Domicílios particulares permanentes cedidos de outra forma 24 56 

Domicílios particulares permanentes em outra condição de 
ocupação (não são próprios, alugados, nem cedidos) 

3 17 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

2.5.2 Perfil Econômico 

 

O Produto Interno Bruto do município tem apresentado crescimento significativo nos 

últimos anos, tendo chegado em seu pico no ano de 2019, conforme mostra o gráfico 

demonstrado na Figura 30. 

 

Figura 30 – Evolução do PIB do município de Alto Feliz. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

No que se refere à geração de riquezas, de acordo com o IBGE (2019), demonstrado 

através da Figura 31, o PIB per capita do município em 2019 foi de R$ 39.557,12, colocando 

o município na 775ª posição do ranking nacional e em 190º lugar no estado do Rio Grande do 

Sul. 
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Figura 31 – PIB per capita do município de Alto Feliz. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

 

2.5.3 Perfil socioeconômico 

 

No que se refere à renda média do trabalhador, conforme demonstrado na Figura 32, 

dados do IBGE (2020), o salário médio mensal era de 2,2 salários mínimos. Na comparação 

com os outros municípios do país, ocupando a posição 1170º do total de 5.570 municípios 

brasileiros. No estado, situa-se na 247º posição de 497 municípios. 
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Figura 32 – Salário médio mensal dos trabalhadores formais do município de Alto Feliz. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

A distribuição de rendimento médio mensal dos domicílios por faixas de salário 

mínimo, no ano de 2010, no município de Alto Feliz, apresentava maior concentração de 

domicílios na faixa de 2 a 5 salários mínimos, conforme a figura a seguir. 
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Figura 33 – Quantidade de domicílios por faixa de renda. 

 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Com relação a renda per capita média, Alto Feliz teve um crescimento de 155,88% 

nas últimas duas décadas, passando de R$ 313,51 (1991) para R$ 495,53 (2000) e R$ 802,20 

(2010). A taxa média anual de crescimento foi de 50,06% no primeiro período e 61,89% no 

segundo. 

O índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda. Ele 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, 

varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a 

mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só 

pessoa detém toda a renda do lugar. 

A tabela a seguir representa os índices de renda, pobreza e desigualdade do município 

de Alto Feliz. 
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Tabela 8 – Dados históricos de renda per capita, pobreza e desigualdade social. 

Indicador 1991 2000 2010 

Renda per capita (R$) 311,51 495,53 802,20 

% de extremamente pobres 10,48 0 0,72 

% de pobres 23,40 1,48 1,53 

Índice de Gini 0,41 0,30 0,29 

 

A partir dos dados da tabela acima, percebe-se que os índices de desigualdade social 

e pobreza do município de Alto Feliz vem decrescendo ao longo dos últimos anos.  

Segundo as informações do Atlas de Desenvolvimento Humano1, o Município de Alto 

Feliz ocupa a 920ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 

919 (16,51%) municípios brasileiros estão em situação melhor e 4.645 (83,47%) municípios 

brasileiros estão em situação igual ou pior. Em relação aos 496 outros municípios de Rio 

Grande do Sul, Alto Feliz ocupa a 184ª posição, sendo que 183 (36,90%) municípios gaúchos 

estão em situação melhor e 312 (62,90%) municípios gaúchos estão em situação pior ou igual.  

A figura a seguir demonstra a comparação da evolução dos índices do município com 

relação à média do estado do Rio Grande do Sul e a média brasileira. Pode-se perceber que 

o município ainda se encontra abaixo da média do estado do Rio Grande do Sul, porém está 

um pouco acima da média brasileira.  

                                                      

1 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Acesso 
http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/430057  

http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/430057
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Figura 34 – Evolução do IDHM do município em comparação com as médias brasileiras e 
gaúcha. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

Já a figura apresentada na sequência mostra a evolução dos índices de IDHM do 

município no que tange os quesitos renda, longevidade e educação. Pode se perceber que 

todos os três índices apresentaram crescimento entre os anos 1991 e 2010.   

 

Figura 35 – Evolução do IDHM do município em comparação com as médias brasileiras e 
gaúcha. 

 

 

Nota-se que, entre os anos de 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,640 para 0,734, 

representando uma taxa de crescimento de 14,69%. A distância entre o IDHM do município e 

o limite máximo do índice, foi reduzido em 26,11% entre 2000 e 2010. Em uma análise mais 
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longa, entre 1991 e 2010, Alto Feliz teve um incremento no seu IDHM de 46,80% nas últimas 

duas décadas, um pouco abaixo da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da 

média de crescimento estadual (37,64%). Sua distância do limite máximo do índice foi 

reduzida em 46,80% neste período.  

Para uma análise mais detalhada desses índices, a tabela a seguir apresenta a 

evolução numérica do IDHM do município de Alto Feliz e de seus componentes, conforme 

segue. 

 

Tabela 9 – Índice de desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,281 0,468 0,603 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 15,87 23,14 39,97 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 33,85 81,11 93,07 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 
fundamental 

79 92,93 100 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 27,78 47,69 63,62 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo  9,52 44,75 39,5 

IDHM Longevidade  0,754 0,845 0,886 

Esperança de vida ao nascer (em anos)  70,26 75,68 78,14 

IDHM Renda  0,59 0,663 0,74 

Renda per capita (em R$) 313,51 495,53 802,2 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

Segundo os números apresentados, pode-se observar um aumento em praticamente 

todos os índices de desenvolvimento humano no município. O município está situado na faixa 

de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão 

que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,135), seguida 

por Longevidade e por Renda. 

 

2.5.4 Nível de escolaridade 

 

Segundo dados do IBGE, a população residente alfabetizada em 2010 era de 2.689 

pessoas, o que representa 92,2% da população residente total. Ainda, o município contava 

em 2012 com 27 docentes de ensino fundamental, sendo 15 de escolas estaduais e 12 de 

escolas municipais; e 14 docentes de ensino médio, sendo todos de escolas estaduais.  
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O município conta ainda com 3 escolas de ensino fundamental, sendo 1 (uma) estadual 

e 2 (duas) municipais; 1 (uma) escola de ensino médio estadual; e 2 (duas) escolas de ensino 

pré-escolar, ambas municipais. A tabela a seguir apresenta o número de alunos matriculados 

em cada um dos níveis de escolaridade, segundo dados do IBGE. 

 

Tabela 10 – Numero de matriculas em cada um dos níveis de escolaridade do município. 

Ano Matriculas em ensino fundamental Matriculas em ensino médio 

2014 249 94 

2016 265 82 

2018 269 56 

2020 269 74 

 

Observa-se na tabela acima que o número de matriculas no ensino médio diminuiu 

21,27% entre os anos de 2014 e 2020, já com relação as matriculas no ensino fundamental 

houve um aumento de aproximadamente 8,03%.  

Ao realizar-se a análise da educação entre a população em idade escolar do município, 

pode-se avaliar a evolução deste parâmetro através do crescimento dos seus índices de fluxo 

escolar por faixa etária. A figura abaixo apresenta dados do fluxo escolar de jovens entre 5 e 

20 anos, para os anos de 1991, 2000 e 2010, onde pode-se observar um aumento da 

escolaridade em praticamente todas as faixas etárias ao longo dos anos. 
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Figura 36 – Fluxo escolar por faixa etária no município. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. Baseado Censos IBGE 1991, 2000 e 2010. 

 

A proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 14,75% no período 2000 a 

2010, 139,62% de 2000 a 2010, enquanto a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 7,61% (entre 2000 e 2010) e 

17,63% (entre 1991 e 2000).  

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 

33,40% no período de 2000 a 2010 e 74,82% no período de 1991 a 2000. A proporção de 

jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo foi o único dado que apresentou 

decrescimento durante o período analisado. Esse decréscimo foi de 11,73% entre 2000 e 

2010. Já entre os anos de 1991 e 2000 esse valor havia crescido 370,06%.  

Quanto ao nível de frequência escolar dos jovens do município de Alto Feliz, são 

apresentadas as figuras a seguir. 
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Figura 37 – Frequência escolar de 6 a 14 anos. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

Figura 38 – Frequência escolar de 15 a 17 anos. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 
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Figura 39 – Frequência escolar de 18 a 24 anos. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

A população adulta, compreendida da população com idade acima de 25 anos, 

também representa um indicador de conhecimento importante para traçar o perfil do 

município. Esses dados referentes ao período de 1991 a 2010 são apresentados na figura 

abaixo. 

 

Figura 40 – Escolaridade da população de adultos no município. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

Ainda, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, em 2010 39,97% da população 

de mais de 18 anos de idade tinha completado o ensino fundamental e 20,55% o ensino 

médio. Na comparação com os dados referentes ao estado do Rio Grande do Sul, esses 
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dados crescem para 56,29% e 37,73%, respectivamente. Esse indicador carrega uma grande 

inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade nas décadas 

anteriores, principalmente em se tratando de cidades com predominância de população rural, 

como é o caso de Alto Feliz.  

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 3,59% nas últimas 

duas décadas.  

Por fim, o índice de anos esperados de estudo indica o número de anos que a criança 

que inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar ao longo de sua vida. Em 

2010, Alto Feliz tinha 9,73 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 9,38 anos e em 1991 

tinha 5,65 anos. Enquanto que Rio Grande do Sul tinha 10 anos esperados de estudo em 

2010; 10,25 anos em 2000 e 10,25 anos em 1991. 

 

2.5.5 Informações referente à Saúde 

 

 

O Município de Alto Feliz conta com uma rede de saúde, composta por: 

 

Tabela 11 – Estabelecimentos de saúde no município. 

Estabelecimento Quantidade 

Eletrocardiógrafo 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial e atendimento médico 
em especialidades básicas 

1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial e atendimento médico 
em outras especialidades 

0 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial e atendimento 
odontológico com dentista 

1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total 1 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação total 0 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total  1 

Estabelecimentos de Saúde público total  2 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial 2 

Estabelecimentos de Saúde sem internação total  2 

Estabelecimentos de Saúde total  2 

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde. 
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3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o Diagnóstico da situação dos resíduos 

sólidos nos termos do que estabelece o Art. 19 da Lei nº 12.305/2010. 

 

3.1 LEGISLAÇÃO RELACIONADA AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Nesta seção estão apresentadas os instrumentos legais que abrangem a questão dos 

resíduos sólidos. 

 

3.1.1 Legislação Federal 

 

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

apresentados na Tabela 12. Ressalta-se que trata-se apenas uma síntese resumida das 

principais legislações pertinentes, não constando a totalidade de legislações que se aplica ao 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

Tabela 12 – 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 dá 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 dá 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 
dá 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 
dá outras providências. 
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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  
05 de fevereiro de 2007 

Estabelece diretrizes nacionais para saneamento básico e dá outras  
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. 

Lei nº 14.026 
15 de julho de 2020 

Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 
17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de 
referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de 
novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de 
Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 
2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços 
públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do 
saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 
(Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às 
microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para 
autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de 
financiar serviços técnicos especializados. 

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. 

Decreto Nº 10.936, de 12 
de janeiro de 2022 

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

 

3.1.2 Legislação Estadual 

 

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

decretos e as resoluções conforme apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Legislação estadual aplicável aos 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. 
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Resolução Consema n˚ 
02 

17 de abril de 2000 

Dispõe de norma sobre o licenciamento ambiental para 
coprocessamento de resíduos em fornos de clínquer. 

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 nº 14.528, de 16 de 
abril de 2014 

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras 
providências. 

 

 

3.1.3 Legislação Municipal 

 

Quanto a legislação municipal, as leis apresentadas na Tabela 14, encontram-se em 

vigor e estão relacionadas à gestão de resíduos sólidos. 

  

Tabela 14 – Legislação municipal aplicável aos resíduos sólidos. 

Legislação Especificações 

Lei nº 782 
17 de agosto de 2009 

Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Lei nº 789 
29 de setembro de 2009 

Estabelece o novo Código Tributário Municipal 

Lei nº 834 
28 de outubro de 2010 

Estabelece a Política de Meio Ambiente 

Lei nº 917 
27 de agosto de 2012 

Define o zoneamento ambiental do município de Alto Feliz e dá outras 
providências. 

Lei nº 1004 
10 de julho de 2014 

Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico do Município de 
Alto Feliz e dá outras providências. 

Lei nº 1005 
10 de julho de 2014 

Institui o Plano Diretor municipal e estabelece as diretrizes de 
desenvolvimento urbano no município de Alto Feliz. 

Lei nº 1126 
26 de dezembro de 2016 

Cria Marco Regulatório para as Áreas de Preservação Permanente 
definidas na Lei Federal nº 12.651/2012, define critérios de 
regularização fundiária em Zona Urbana Consolidada do Município de 
Alto Feliz e dá outras providências. 
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Lei nº 1461 
11 de março de 2021 

Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios de particulares e cria a taxa 
de conservação e limpeza de terrenos urbanos e baldios e dá outras 
providências. 

Lei nº 1544 
14 de fevereiro de 2022 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.004, de 10 de julho de 2014 e 
dá outras providências.   

Lei nº 1545 
14 de fevereiro de 2022 

Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Alto Feliz e dá 
outras providências. 

 

 

3.2 SITUAÇÃO ATUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Este item visa a caracterização da situação atual dos resíduos sólidos no município, 

incluindo a especificação da sua origem e as formas de destinação final, e quando existem 

dados disponíveis, sobre a volumetria, identificação de geradores, entre outros aspectos 

relacionados. 

O Art. 13 da Lei nº 12.305/2010, em seu Inciso I, transcrito abaixo, estabelece os 

resíduos sólidos segundo sua origem, os quais serão abordados no presente PMGIRS, sejam 

eles gerados ou não dentro no município, fazendo esta menção quando for o caso. 

Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 
classificação:  
I - quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 
“h” e “j”;  
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais;  
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama e do SNVS;  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 
da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades;  
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios; 

 

Em subseção a seguir são apresentados os resultados e a avaliação da população 

quanto à pesquisa de percepção social referentes ao manejo de resíduos sólidos e a limpeza 

pública urbana. 
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As informações sobre a situação atual do manejo de resíduos sólidos foram revisadas 

e organizadas para cada resíduo sólido gerado, classificados de acordo com a sua origem, 

formando subseções específicas a seguir nesta seção. 

 

3.2.1 Percepção social em relação ao manejo de resíduos sólidos 

 

É importante iniciarmos a descrição da situação atual do manejo de resíduos sólidos 

apresentando a percepção da população em relação aos serviços que são disponibilizados. 

Tal percepção dos usuários do serviço de Alto Feliz pode ser observada através dos 

resultados obtidos pela pesquisa de percepção social sobre o saneamento básico, cujos 

dados estão demonstrados abaixo, separados para área urbana e rural. Mais informações e 

explanações sobre a pesquisa estão apresentadas no Item 1.2.2. 

As Figura 41 e Figura 42 demonstram os questionamentos que foram feitos aos 

participantes da pesquisa em termos da coleta domiciliar assim como a limpeza pública. 

 

Figura 41 – Parte do questionário referente à coleta dos resíduos domiciliares 
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Figura 42 – Parte do questionário referente às lixeiras e a limpeza pública urbana 

 

 

Quanto aos resultados, segue abaixo em forma de gráficos. 

Conforme demonstrado na Figura 43, do total de participantes da pesquisa, 260 

famílias apontaram não haver problemas relacionados ao manejo de resíduos sólidos, o 

equivalente à 74,5% do total do município, o qual foi respondido por 349 famílias. 

 

Figura 43 – Percepção da população: resíduos sólidos - há problemas? 
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Na Figura 44 podemos observar os tipos de problemas relatados pela população que 

apontou problemas (22% do total). O problema mais citado na pesquisa é a frequência 

inadequada de coleta com 40 apontamentos, ausência de coleta de RSU em 32 casos, 

depósito/descarte irregular 3 casos e insetos com 6 casos, estes casos mais ocorrentes na 

área rural. 

 

Figura 44 – Percepção da população: tipos de problemas com a coleta de RSD. 

 

 

Nas subseções a seguir, os gráficos com os resultados segregados para as zonas 

urbanas e rurais do município são apresentados, de modo a demonstrar a realidade e a 

percepção da população em cada uma destas regiões. 

Além dos resultados da coleta pública também são apresentados os relativos à 

limpeza pública urbana, quanto às lixeiras e de perguntas (nº 7.3 a 7.5 do formulário - Figura 

41) relacionadas à separação dos resíduos pela população em seus domicílios. 

 

3.2.1.1 Zona urbana 

 

A nota geral para o serviço de coleta de resíduos na área urbana foi de 9,2/10 o que é 

uma excelente nota, o que pode ser visto na Figura 3 (p.17 deste PMGIRS). 
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A Figura 45 demonstra a distribuição das notas recebidas pela serviço, que em sua 

grande maioria foram notas acima de 8, com a maior parte sendo notas 10, o que denota que 

há satisfação dos usuários pelo serviço prestado. 

  

Figura 45 – Percepção da população: notas para o serviço de coleta de RSD 

 

 

Figura 46 – Percepção da população: Resíduos Sólidos – Há Problemas? – Zona Urbana. 
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Na Zona Urbana, do total de 110 famílias que responderam o questionário somente 

9,1% das famílias descreveram haver problemas com os resíduos sólidos, conforme verificado 

na Figura 46 o que denota que o serviço vem sendo prestado, de um modo geral, de forma 

adequada para a grande maioria dos usuários da sede municipal. 

Na Figura 47, são apresentados os principais tipos de problemas relatados pelos 

usuários que apontaram a existência de problemas, tendo indicado a frequência inadequada 

de coleta como a principal ocorrência, seguido da ocorrência insetos e descarte irregular de 

resíduos. 

 

Figura 47 – Percepção da população: tipos de problemas com os RSD – Zona Urbana. 

 

 

Os resultados abaixo demonstram a percepção da população da área urbana com 

relação à questão do acondicionamento e disposição dos resíduos para a coleta pública. 

Conforme pode ser visto na Figura 48 aproximadamente metade da população (52,7%) disse 

não haver problemas enquanto outra metade (47,3%) apontou a existência de problemas. 
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Figura 48 – Percepção da população: lixeiras - há problemas? 

 

 

Figura 49 – Percepção da população: lixeiras – tipos de problemas 

 

 

A Figura 49 demonstra os principais problemas apontadas pela população quanto às 

lixeiras, tendo como os principais problemas apontados a falta de lixeiras e a pouca 

disponibilidade de lixeiras. 
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Quanto à limpeza pública urbana, conforme Figura 3 (p.17 deste PMGIRS), este 

serviço teve uma nota média da população da zona urbana de 8,2/10, tratando-se de uma 

boa avaliação do serviço. 

A Figura 50 demonstra a distribuição das notas dadas pelas famílias para o serviço de 

limpeza pública urbana, sendo que também verifica-se que a imensa maioria está acima da 

nota 7, com maior concentração de notas 8, o que demonstra que há satisfação pelo serviço 

prestado pela maior parte da população. 

 

Figura 50 – Percepção da população: notas para o serviço de limpeza pública urbana 

 

 

Ainda quanto ao serviço de limpeza pública, apesar das boas notas concedidas pela 

população acima, a Figura 51 demonstra que 42,7% das famílias pesquisadas apontaram a 

existência de algum tipo de problema relacionado à limpeza pública urbana. 

A Figura 52, por sua vez, apresenta os tipos de problemas apontados. Na maioria dos 

casos, apareceu o problema com “terrenos com mato alto ou mal cuidados” assim como “vias 

públicas com mato alto” o que denota problema com a falta de manutenção e limpeza precária 

por parte de proprietários de terrenos sem edificações, precária, problema este que já foi visto 

pela municipalidade, tendo sido aprovada Lei Municipal nº 1461 de 11 de março de 2021 que 

trata sobre o tema e possibilita que tais sejam notificados e caso não seja realizada a devida 

manutenção, fica autorizado o poder executivo a promover a limpeza devida e fazer a 

cobrança da respectiva taxa, o que vem minimizando este problema. 
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Figura 51 – Percepção da população: limpeza pública urbana - há problemas? 

 

 

Figura 52 – Percepção da população: limpeza pública urbana – tipos de problemas 

 

 

Os gráficos a seguir objetivam mostrar, de um modo geral, a conscientização e 

conhecimento da população em relação à separação dos resíduos e a adesão à coleta 

seletiva. 
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A Figura 53 mostra o que cada família declarou que faz com os resíduos enquanto 

aguarda chegar o dia da próxima coleta. Como podemos a maioria mantém seus resíduos em 

sua própria casa aguardando o dia correto da coleta, no entanto, em torno de 35% das famílias 

não aguardam até a data da próxima coleta e já dispõem os resíduos nas lixeiras públicas ou 

mesmo na calçada, o que pode causar que tais resíduos fiquem até 3 ou 4 dias aguardando. 

 

Figura 53 – Percepção da população: o que faz com o RSD nos dias fora da coleta 

 

 

Figura 54 – Percepção da população: se sabe a separação entre orgânicos e secos 
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Figura 55 – Percepção da população: se atualmente separa o resíduo em casa 

 

 

Nos dois gráficos acima, segundo os próprios munícipes, podemos ver que há 

conhecimento por parte da população sobre a separação dos resíduos, em que 100% declara  

saber como é a separação entre resíduos orgânicos e secos (Figura 54) e que mais de 98% 

da população da área urbana declara já fazer a separação em casa (Figura 55). 

Constata-se assim, a partir destes resultados, que não há dificuldades para a melhoria 

da implementação da coleta seletiva, e que a partir de programas formais e contínuos de 

educação ambiental poderá ser obtida uma melhor eficiência da coleta seletiva e no 

aproveitamento de materiais para reciclagem. 

 

3.2.1.2 Zona rural 

 

Nesta seção são apresentados os gráficos com os resultados da pesquisa com a 

população das comunidades rurais para o serviço de coleta de resíduos domiciliares. 

A Zona Rural (Figura 56 e Figura 57) apresentou 68 relatos de problemas com resíduos 

sólidos urbanos de um total de 239 famílias que responderam o questionário nesse setor, 

totalizando 28,5% da amostra, sendo a maioria representando 68,6% não apontando a 

existência de problemas no serviço de coleta. 

As principais queixas são a frequência inadequada de coleta (37 citações) e a ausência 

de coleta (32 citações).  
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Figura 56 – Percepção da população: Resíduos Sólidos – Há Problemas – Zona Rural. 

 

 

Figura 57 – Percepção da população: tipos de problemas com coleta RSD – Zona Rural. 

 

 

Quanto à questão da ausência de coleta citada acima, cabe salientar que como a 

coleta na área rural não é porta a porta, algumas famílias tem que se deslocar até a via 

principal (que consta no roteiro determinado de coleta) para dispor os resíduos na lixeira de 

onde vai ser feita a coleta, e esta condição é interpretada por muitos munícipes como ausência 

de coleta. A questão da baixa frequência, ademais, é algo a ser considerado uma vez que 
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atualmente a coleta é realizada 1 vez por mês em cada comunidade rural, o que pode ser 

uma deficiência para os usuários. 

A nota média geral para o serviço concedida pelos usuários das áreas rurais foi de 

8,5/10 o que mostra, de um modo geral, uma boa avaliação apesar do que foi descrito acima. 

O gráfico da Figura 58 mostra a distribuição das notas de 0 a 10 dadas pela população 

das comunidades rurais para o serviço de coleta de resíduos domiciliares, o qual mostra 

alguns casos de notas abaixo de 5 que podem ser consideradas insatisfação por algumas 

famílias, sendo que a maior parte concedeu notas acima de 8, demonstrando que há 

satisfação pela maior parte dessas comunidades. 

 

Figura 58 – Percepção da população: notas para o serviço de limpeza pública urbana 

 

 

 

3.2.2 Resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

 

Nesta seção é caracterizada e descrita a situação atual do manejo dos resíduos sólidos 

domiciliares no município de Alto Feliz. 

Os resíduos sólidos domiciliares são conceituados como sendo aqueles originados em 

atividades domésticas em residências urbanas, conforme o que dispõe a Lei nº 12.305/2010. 

Os resíduos comerciais podem ser equiparados aos domiciliares pelo poder público, desde 

que possuam características semelhantes conforme estabelece o citado instrumento legal. 
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Quanto à cobertura do serviço de coleta, na área urbana de Alto Feliz, a abrangência 

do serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos na área urbana é de 100% das 

edificações ativas. 

Na área rural o atendimento é de 100% das localidades existentes, no entanto, não é 

um atendimento porta-a-porta pois o caminhão da coleta percorre um roteiro predeterminado 

ao longo das principais estradas e os usuários devem levar os resíduos até a margem da 

referida via rural. 

Os serviços de coleta e triagem dos resíduos sólidos domiciliares e a destinação final 

ambientalmente adequada dos rejeitos são terceirizados e contratados através de licitação 

conforme detalhes a seguir. 

O Município possui um memorial descritivo contendo as especificações técnicas 

dos serviços de coleta a serem executados, o qual funciona como um projeto da coleta 

seletiva existente no município, e estabelece o regramento a ser atendido pela empresa 

terceirizada, cujas definições fazem parte do contrato de prestação de serviços. 

São 6 linhas (roteiros) de coleta predeterminados para coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares, que atendem as áreas urbanas e rurais conforme resumo a seguir: 

 Linha 01: coleta de resíduos orgânicos, todas as segundas e quintas-feiras, 

abrange parte da área urbana, perfazendo um roteiro de 42 km de extensão; 

 Linha 02: coleta de resíduos secos, todas as terças-feiras, abrange outra parte 

da área urbana, perfazendo um roteiro de 27 km de extensão; 

 Linha 03: coleta de resíduos secos. Área rural. 1ª terça-feira do mês. 57 km. 

 Linha 04: coleta de resíduos secos. Área rural. 2ª terça-feira do mês. 68 km. 

 Linha 05: coleta de resíduos secos. Área rural. 3ª terça-feira do mês. 50 km. 

 Linha 06: coleta de resíduos secos. Área rural. 4ª terça-feira do mês. 35 km. 

 

Como pode ser visto, são dois roteiros que abrangem a totalidade da área urbana, 

contemplando a coleta seletiva dos resíduos, sendo dois dias da semana (segundas e quintas-

feiras) para coleta dos orgânicos e um dia (terças-feiras) para a coleta dos resíduos secos. 

Os demais roteiros abrangem o restante da área geográfica do município, fazendo um 

roteiro diferente a cada semana, perfazendo um total de 210 km mensalmente. Sendo assim, 

na área rural, a periodicidade de coleta é uma vez por mês para cada domicílio e abrange 

apenas a coleta dos resíduos secos, uma vez que os orgânicos são utilizados pelos 

moradores das áreas rurais para alimentação animal ou compostagem caseira. 

Estabelece ainda que a coleta deverá ser executada em todas as vias públicas oficiais 

(na sede e interior) abertas à circulação ou que venham a ser abertas durante a vigência do 

contrato, acessíveis a veículos em marcha reduzida. 



 

77 
 

Segundo as especificações, os resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e 

industriais podem ser coletados conjuntamente com os resíduos domiciliares, desde que 

possuam as mesmas características (composição e volume) destes últimos. Contempla 

também a execução da coleta de resíduos volumosos (móveis e eletrodomésticos) sobre o 

que é tratado em seção específica mais adiante neste relatório. 

Atualmente, com contrato de prestação de serviços desde 01 de setembro de 2021 

através de processo licitatório, os serviços de coleta seletiva, transporte e destinação final dos 

resíduos domiciliares é prestado pela empresa RODRIGO JUNGES & CIA LTDA. de 

Tupandi/RS, sendo tal contratação, conforme citado, realizada com base nas especificações 

técnicas do memorial descritivo do projeto de coleta seletiva. 

A Secretaria Municipal de Obras e Viação é a responsável pela gestão do dos resíduos 

no município, sendo responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do contrato 

de terceirização descrito supra. 

Quanto aos veículos da coleta, conforme estabelece o contrato de prestação de 

serviços da terceirização: 

a) Para a coleta dos resíduos orgânicos e rejeitos: deverá ser efetuada com 

caminhão equipado com coletor compactador de resíduos com capacidade 

mínima de 12 a 18 m³ da carga, com prensagem graduada de carregamento 

traseiro e provido de sistema de descarga automático, com no máximo 05 anos 

de fabricação; 

b) Para a coleta seletiva, dos resíduos secos (inorgânicos): deverá ser 

efetuada com caminhões equipados com baú de carregamento traseiro, com 

capacidade de no mínimo 20 m³, sem sistema de compactação e de 

descarregamento manual.  

 

A coleta é realizada no sistema porta a porta, sendo a equipe de funcionários da 

empresa contratada, composta por 01 motorista e 02 coletores de resíduos. Os equipamentos 

de proteção individual (EPI’s) dos funcionários que realizam a coleta são fornecidos pela 

empresa terceirizada. 

Quanto à triagem e destino final, todo o resíduo coletado no município é coletado e 

transporte até o pavilhão da empresa RODRIGO JUNGES, situado no município de 

Tupandi/RS, onde é realizada a triagem dos resíduos a fim de realizar o aproveitamento dos 

recicláveis e promover a separação entre os diferentes tipos de materiais, sendo os recicláveis 

revendidos pela empresa para outras empresas especializadas na reciclagem dos materiais. 

Não há nas especificações técnicas a exigência da compostagem dos resíduos 

orgânicos a ser executada pela empresa terceirizada, não sendo realizados este processo. 
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Os resíduos orgânicos e rejeitos são encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada nos aterros sanitários da empresa CRVR em São Leopoldo/RS. 

Todos os processos acima relativos à coleta, transporte, galpão de triagem e a 

destinação final dos rejeitos estão devidamente licenciados pelos órgãos ambientais 

competentes, assegurados através do processo licitatório. 

No que se refere aos equipamentos de acondicionamento de resíduos para a coleta 

pública são utilizadas, na área urbana, lixeiras do tipo convencionais e lixeiras comunitárias, 

assim como estão dispostos em vários pontos da área urbana, contêineres iguais ao mostrado 

na Figura 59. 

 

Figura 59 – Contêiner para disposição dos resíduos secos 

 

 

Há atualmente 25 unidades destes contêineres espalhados em diversos pontos da 

área urbana e alguns pontos da área rural e que facilitam a manutenção da limpeza pública e 

a disposição dos resíduos pela população. O município vem adquirindo constantemente mais 

unidades de forma a ampliar a cobertura desta modalidade e resolver problemas com lixeiras 

e acondicionamento até a coleta, problemas estes apontados pela população na pesquisa de 

percepção social demonstrada no Item 3.2.1 acima. 

Na área rural, em geral os resíduos são dispostos na beira das vias rurais 

estabelecidas em roteiro no dia definido para a coleta, porém o município vem adquirindo 

contêineres (do modelo acima) para colocar em locais onde vem ocorrendo o descarte 

irregular de resíduos, transformando estes locais em pontos oficiais de coleta. 
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O contrato de prestação de serviços de terceirização estabelece algumas exigências 

importantes na questão dos contentores e quanto à limpeza pública dos locais: 

 Durante a coleta as lixeiras devem ser esvaziadas e recolocadas de volta ao 

seu local de origem, não podendo haver transbordo entre lixeiras; 

 Os recipientes (lixeiras e contêineres) deverão ser apanhados e esvaziados 

completamente, com o cuidado necessário para não danificá-los e evitar a 

queda do lixo nas vias públicas; 

 Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem 

tombado dos recipientes ou que tiverem caído durante a coleta, deverão ser 

varridos e recolhidos. 

 

No que se refere à eficiência da coleta seletiva é importante mencionar que há ainda 

muito o que ser feito, pois não vem ocorrendo a adequada separação dos resíduos pela 

população e disposição para a coleta dos tipos de RSD nos dias corretos, cujas causas podem 

ser a falta de uma regulamentação mais específica da coleta seletiva estabelecendo os 

deveres dos usuários, assim como a comunicação ampla e permanente da obrigação de 

separar e dispor, pela população, nos dias adequados para cada tipificação conforme os 

roteiros estabelecidos, ou seja, entre secos e orgânicos. Por outro lado, conforme pode ser 

visto na seção anterior, relativa à pesquisa de percepção, onde verifica-se que há 

conhecimento e conscientização da população quanto à questão da separação, faltando 

apenas fazer o elo entre a teoria e prática para que os resultados sejam alcançados. 

Outro ponto a ser considerado, os contêineres existentes (Figura 59 acima) facilitam a 

disposição pelos usuários e a manutenção da limpeza pública, no entanto, como há apenas 

o contêiner para os resíduos secos pode vir a ocorrer a mistura, em que os usuários jogam as 

sacolas de rejeitos juntamente com as de resíduos secos. Porém, como citado, boa parte 

destes problemas pode ser minimizado com um bom programa de educação ambiental 

dirigido ao tema, pois com o engajamento da população, haverá a disposição dos tipos de 

resíduos certos nos dias certos. 

Cabe assim salientar que o contrato de prestação de serviços da coleta terceirizada já 

prevê a realização contínua de um programa de educação ambiental com vistas à separação 

correta do resíduo seco e orgânico, cujo objetivo é a maximização da coleta seletiva e o 

incentivo à compostagem caseira. 

Pode ocorrer a prática da queima de resíduos em alguns casos nas áreas rurais, fato 

que quando é de conhecimento de Prefeitura, é realizada a notificação do munícipe para evitar 

que esta pratica retorne a ocorrer. 
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Por fim cabe salientar sobre a Linha nº 07, listada acima. O contrato existente com a 

empresa terceirizada da coleta dos resíduos domiciliares estabelece a realização deste 

roteiro, realizado sempre na 4ª terça-feira do mês, no qual o objetivo da mesma é a coleta de 

resíduos volumosos, sendo móveis e eletrodomésticos. 

Esta data é denominada “dia do bota-fora” cujo roteiro citado acima atende a zona 

urbana e a zona rural, perfazendo uma extensão de 35 km. 

Neste dia, a população da área urbana é orientada à dispor em frente às suas 

residências, no passeio público, os resíduos volumosos e eletrodomésticos a descartar para 

que o veículo coletor faça a coleta dos mesmos. Para a população rural os produtos 

descartados são colocados na margem do mesmo roteiro predeterminado. 

 

3.2.2.1 Volumetria e índices de geração 

 

As Tabela 15 e Tabela 16 a seguir apresentam a quantidade mensal de resíduos 

domésticos coletados, ao longo dos anos de 2020 e 2021 respectivamente, dados estes 

fornecidos pela empresa terceirizada de coleta, que presta contas mensalmente informando 

a quantidade em massa coletada no mês findo. 

 

Tabela 15 – Volume mensal coletado, reciclado e destinado de resíduos no ano de 2020. 

 Quantidade Mensal (em Kg) 

Mês Recolhida Reciclada Destinada 

Janeiro 33.890 17.500 14.770 

Fevereiro 35.260 21.250 12.290 

Março 27.510 13.480 12.480 

Abril 32.100 20.540 13.870 

Maio 42.600 12.860 28.940 

Junho 32.570 15.570 16.100 

Julho 32.830 15.570 15.500 

Agosto 31.700 10.070 20.730 

Setembro 31.200 14.750 14.680 

Outubro 31.000 14.530 15.470 

Novembro 26.550 10.250 15.500 

Dezembro 31.720 14.020 15.600 

Total Ano 388.930 180.390 195.930 

Percentual 100% 46,4% 50,3% 

Fonte: Fiscalização Alto Feliz (2022). Dados fornecidos por Rodrigo Junges & Cia. Ltda. 
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Tabela 16 – Volume mensal coletado, reciclado e destinado de resíduos no ano de 2021. 

 Quantidade Mensal (em Kg) 

Mês Recolhida Reciclada Destinada 

Janeiro 32.330 15.430 15.800 

Fevereiro 35.600 21.150 13.250 

Março 23.350 9.250 14.100 

Abril 33.780 17.030 15.550 

Maio 30.640 11.340 18.400 

Junho 31.560 6.060 25.500 

Julho 29.480 7.480 22.000 

Agosto 30.780 11.280 18.600 

Setembro 34.070 12.020 21.250 

Outubro 30.080 6.930 22.250 

Novembro 27.880 5.860 20.650 

Dezembro 32.740 8.170 23.000 

Total Ano 372290 132.000 230.350 

Percentual 100% 35,4% 61,9% 

Fonte: Fiscalização Alto Feliz (2022). Dados fornecidos por Rodrigo Junges & Cia. Ltda. 

 

Conforme pode ser visto, a empresa informa ainda os dados da quantidade separada 

entre resíduos recicláveis e resíduos orgânicos/rejeitos encaminhados para o aterro sanitário, 

permitindo assim avaliar a proporção entre ambos e possibilitando o estabelecimento de 

metas de melhorias nos índices de reciclagem. 

Verifica-se um decréscimo no índice de aproveitamento de reciclagem entre os anos 

de 2020 e 2021, de 46,4% para 35,4% da massa total recolhida, aumentando assim a massa 

destinada para a disposição final ambientalmente adequada, contudo não há uma explicação 

plausível para este ocorrido, mas é importante que seja monitorada pelo poder público 

municipal. 

 

3.2.3 Limpeza pública urbana e seus resíduos 

 

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

logradouros e vias públicas e provenientes da poda e capina. 

A responsabilidade pelos serviços de capina, poda e varrição são realizados pela 

equipe da Secretaria Municipal de Obras e Viação, sendo os serviços são realizados 

dependendo da necessidade, não havendo uma equipe específica para este serviço, assim 

como não há um cronograma ou frequência definida para realização dos mesmos. Em geral 
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ocorrem uma vez ao ano, nas áreas mais centrais, próximo às festividades de fim de ano ou 

outros eventos de maior porte no município. De um modo geral, os próprios munícipes 

realizam a limpeza em frente às suas residências e estabelecimentos, dispondo os resíduos 

em sacos plásticos para posterior através da coleta seletiva. 

Não foram informados sobre registros de trabalhos realizados e de volumes de 

resíduos gerados, tanto nas atividades de varrição como na execução de podas. 

Desse modo, os resíduos gerados nas atividades de limpeza urbana consistem em 

sua maioria de resíduos provenientes de podas realizadas em árvores de espaços públicos 

da zona urbana e resíduos de podas em residências e empresas privadas, os quais já 

possuem uma frequência maior de realização, apesar de não ser significativa, em função de 

ser uma área urbana pequena. Parte das podas realizadas em imóveis particulares são 

carregadas por equipe da Secretaria de Obras que cobra uma taxa para este trabalho. 

Outro aspecto importante relativo à limpeza pública urbana se refere à aprovação da 

Lei Municipal nº 1461 de 11 de março de 2021, a qual dispõe sobre a limpeza de terrenos 

baldios de particulares e cria a taxa de conservação e limpeza de terrenos urbanos e baldios. 

Em termos gerais, esta lei possibilita que proprietários de terrenos, com edificações, ou não, 

baldios ou não sejam notificados em função da falta de limpeza e conservação de tais imóveis, 

e caso não seja realizada a devida manutenção dentro do prazo notificado, fica autorizado o 

poder público municipal a promover a limpeza devida e fazer a cobrança da respectiva taxa. 

Conforme demonstrado anteriormente no item relativo à pesquisa de percepção, a população 

urbana apontou este como a principal carência do serviço, o que através da presente lei vem 

sendo buscado minimizar sua ocorrência. 

Considerando todo o exposto, e considerando ainda as notas recebidas pelo serviço 

na pesquisa de percepção pode-se considerar uma boa qualidade quanto à limpeza pública 

urbana em Alto Feliz, cujos maiores problemas apontados pela população vem sendo 

resolvidos pelo poder público municipal. Além disso, há o engajamento da população em 

manter os espaço públicos em frente às seus domicílios, o que torna a manutenção da limpeza 

pública mais eficiente e sustentável economicamente para os cofres públicos. 

 

Quanto à extensão de vias a serem mantidas, conforme pode ser visto na Figura 60, 

há na área urbana aproximadamente 14.600 metros de vias urbanas a serem mantidas, sendo 

93% das vias com algum tipo de pavimentação asfáltica ou em pavimento de concreto 

intertravado. 
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Figura 60 – Mapa da área urbana e pavimentação das vias 

 
Fonte: Departamento de Engenharia, 2022. 
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Quanto aos resíduos oriundos dos procedimentos de varrição quando realizados, 

estes são coletados pelos funcionários que realizam a atividade, sendo resíduos 

acondicionados em sacos plásticos e dispostos nas lixeiras comunitárias disponíveis, os quais 

são posteriormente recolhidos pela coleta pública regular do município. 

Os resíduos resultantes da poda e capina são recolhidos pelos funcionários e 

dispostos em terrenos da Prefeitura ou áreas da prefeitura municipal diversas, os quais vão 

sendo lançados para decomposição natural sobre o solo. Não há um procedimento de 

licenciamento ambiental para áreas de disposição destes resíduos. 

No que tange à realização de grandes eventos no município, para aqueles de caráter 

privado os organizadores são diretamente responsáveis pela limpeza do local seja ele público 

ou privado. No caso de eventos de caráter público o contrato de prestação de serviços da 

coleta seletiva estabelece que por ocasião de promoção de festas comunitárias no Centro e 

nos Bairros da cidade, a empresa terceirizada deverá disponibilizar um contêiner para coleta 

dos resíduos sólidos, que deverá ser instalado próximo ao local da realização do evento, em 

localização a ser determinada pelos promotores do mesmo. Esta disponibilização deverá ser 

feita com um dia de antecedência e a coleta do contêiner no dia subsequente à realização do 

evento e, se caso o recipiente vier a ficar cheio durante o evento, a empresa deverá promover 

o recolhimento do mesmo, deixando um coletor vazio no local. 

Nas áreas rurais, com frequência são realizadas roçadas das beiras das vias 

municipais, possuindo o município maquinário específico para tal. Os resíduos resultantes da 

roçada das margens das vias rurais, por serem compostos basicamente de vegetação rasteira 

e arbustiva, não são recolhidos vindo a se decompor naturalmente. 

 

3.2.4 Resíduos de construção e demolição 

 

O Município de Alto Feliz não possui Plano de Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição (PGRCD) nos termos do que dispõe a Resolução CONAMA 307/2002. 

Caracterizam-se como resíduos de construção e demolição (RCD) 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.  

A Resolução CONAMA 307/2002 divide os RCD em quatro classes segundo o tipo da 

destinação final a ser dada para os mesmos. As classes e respectivos tipos de resíduos são 

apresentados na Tabela 17 a seguir. 
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Tabela 17 – Tabela dos RCD por classe e respectivos tipos de resíduos enquadrados 

Classe Tipos de Resíduos 

Classe A 
Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: tijolos, blocos, 
telhas, placas de revestimento, argamassa, concreto, solo proveniente de 
terraplanagens. 

Classe B Resíduos recicláveis: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, etc. 

Classe C 

Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, 
tais como os produtos oriundos do gesso, bem como espumas, couro, tecido, 
isopor, pincel, fibra de vidro, lã de vidro 

Classe D 
Resíduos perigosos diversos: embalagens de tintas, solventes, materiais que 
contenham amianto. Resíduos de reformas de clínicas radiológicas e instalações 
industriais não ocorrem no município pois não há tais tipos de estabelecimentos. 

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA Nº 307/2002. 

 

A Prefeitura Municipal não dispõe de sistema ou procedimentos estabelecidos de 

coleta de resíduos de construção civil, ficando o correto manejo e destino final como 

responsabilidade do gerador. 

Em geral, os resíduos de Classe A gerados acabam sendo aproveitados na própria 

obra, uma vez que a maioria delas são de edificações residenciais. Por ventura, pode ocorrer 

a necessidade de remoção pela Prefeitura de entulhos Classe A ou solo, os quais são 

aproveitados para recuperação de estradas ou dispostos em áreas em obras de aterramento 

licenciados pelo setor responsável. 

Os resíduos de Classe B são doados à recicladores que vem de outros municípios e 

fazem coleta ou são dispostos para a coleta pública juntamente com os resíduos sólidos 

domiciliares. 

Uma vez que não há controle, possivelmente os resíduos de Classe C e D podem estar 

sendo dispostos para a coleta pública regular. 

Não há cobrança pelo setor municipal responsável pela aprovação das obras ou pelo 

setor de licenciamento ambiental municipal de planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

(PGRS) a serem elaborados pelos geradores de resíduos de construção e demolição (RCD), 

nos termos do que dispõe o Art. 20 da Lei nº 12.305/2010. 

Como não há exigência dos PGRS e não há procedimentos de controle operacional 

sobre a geração e destinação dos RCD, consequentemente, não há registros e dados 

disponíveis sobre os volumes gerados no município deste tipo de resíduo. 

Não há lei ou regulamentação municipal específica que defina tais procedimentos. 

Apesar de todo o exposto acima, no que se refere à situação da gestão dos resíduos 

de construção e demolição, cabe ressaltar que por ser um município pequeno, cuja área 



 

86 
 

urbana possui pouco mais de 800 habitantes, a atividade da construção civil não é relevante, 

havendo poucas obras de grande porte e sendo assim não há grandes problemas no 

gerenciamento destes tipos de resíduos pois possivelmente não há grandes volumes gerados.  

Além disso não há a ocorrência de problemas com a disposição irregular de entulhos 

na área geográfica do município. Com o início da exigência de PGRS, a implantação dos 

sistemas de logística reversa e a orientação correta com a separação e destino final 

adequados para cada classe de RCD, serão obtidos resultados que visam uma melhoria fina 

no setor como um todo. 

 

3.2.5 Resíduos de Serviços de Saúde 

 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são aqueles resultantes de atividades 

exercidas nos serviços definidos pelo artigo 1 da Resolução Anvisa RDC n° 306/2004, e que 

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

A Tabela 18 apresenta os grupos de RSS classificados de acordo com a sua origem e 

respectiva composição: 

 

Tabela 18 – Tabela dos RSS por grupo e respectiva composição 

Grupos Composição 

Grupo A – 
Infectantes 

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características, podem apresentar risco de infecção; 

Grupo B – 
Químicos 

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade; 

Grupo C – 
Radioativos 

Resíduos radioativos. Não gerados no município; 

Grupo D – 
Comuns 

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde 
ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares;   

Grupo E – 
Perfurocortantes 

Materiais perfurocortantes ou escaraficantes. 

Fonte: Resolução RDC nº 306/2004 

 

Entre as atividades que constam na resolução em questão, pode-se citar: serviços de 

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

entre outros. 
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Segundo a Secretaria da Saúde há somente um gerador privado, sendo um consultório 

odontológico em Alto Feliz que enquadra-se como gerador de RSS, no entanto, não há 

qualquer controle pelo município da gestão dos resíduos por parte desse gerador. 

Como geradores públicos, o único gerador é a Unidade Básica de Saúde (UBS), 

estabelecimento de saúde gerido pela Prefeitura Municipal, cuja gestão dos RSS é explanada 

abaixo. 

 

3.2.5.1 Gerenciamento dos RSS na Unidade Básica de Saúde 

 

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a UBS possui o Plano de Gerenciamento 

dos Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS) aprovado e implementado, possuindo um 

profissional da área da Enfermagem responsável pela sua elaboração, implementação e 

controle. 

Este mesmo profissional é responsável pelas ações de capacitação dos profissionais 

da área da saúde envolvidos nas atividades que geram resíduos bem como responsáveis por 

algum processo do gerenciamento dos RSS. 

Entre os resíduos gerados na UBS, pode-se identificar a geração dos resíduos dos 

Grupos A, B, D e E.  

Atualmente estão sendo gerados um volume médio de 600 litros de RSS a cada 15 

dias, neste volume estando incluso os resíduos de todas as classes citadas acima (exceto 

grupo D), os quais vem sendo coletados pela empresa coletora contratada, identificada 

adiante nesta seção.  

A segregação de resíduos de serviços de saúde ocorre no local e momento da própria 

geração dos mesmos, sendo que os mesmos são acondicionados de acordo com sua 

tipologia.   

Os dispositivos para acondicionamento de resíduos infectantes (Grupo A) são 

constituídos por lixeiras com tampa, resistentes a tombamento e laváveis. Os sacos 

adequados para acondicionamento de resíduos dos infectantes com os dizeres “Material 

Infectante”. 

Os resíduos perfurocortantes (Grupo E) são acondicionados em caixas plásticas 

rígidas, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa e devidamente identificadas 

com a inscrição “Material Infectante”. 

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

frascos de vidro, são acondicionados em caixa de papelão, identificada com os dizeres 

“Somente ampolas”.  

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.   

Após removidos dos locais de geração, os resíduos dos grupos A, B e E são 

acondicionados em tambores localizados na central de resíduos a qual é demonstrada na 

Figura 61 a seguir, até a realização das coletas. 

Os resíduos do grupo D são levados a via pública em lixeiras comunitárias.  

 

Figura 61 – Central de resíduos de serviços de saúde na UBS 

 

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde, 2022. 

 

Os resíduos infectantes, perfurocortantes e químicos (embalagens de frascos) são 

coletados e tratados sob responsabilidade de empresa contratada através de rigoroso 

processo licitatório com todas as licenças e alvarás pertinentes emitidos e vigentes, 

verificando veículos e condições mínimas, licenças ambientais para o transporte e o 

tratamento dos RSS e a destinação final dos rejeitos do tratamento. A empresa é identificada 

a seguir: 
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● Razão Social: SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI 

● CPF/CNPJ: 2670535000286 

● Endereço: R FREI PACIFICO 359 

● Município do Empreendedor: CAXIAS DO SUL 

● Bairro: PIO X 

● Município do Empreendimento: CAXIAS DO SUL 

● Última Licença: 001687/2020 - LO Sit: Em Vigor Fim Vigência: 30/03/2025 

 

3.2.6 Resíduos Funerários 

 

Quanto à sua caracterização, segundo descreve o Manual para Elaboração de Planos 

de Gestão de Resíduos Sólidos1: 

 

Os resíduos gerados nos cemitérios em todos os municípios brasileiros 
devem ser também diagnosticados. Parte deles se sobrepõe a outros tipos 
de resíduos. É o caso, por exemplo, dos resíduos da construção e 
manutenção de jazigos, dos resíduos secos e dos resíduos verdes dos 
arranjos florais e similares, e dos resíduos de madeira provenientes dos 
esquifes. Os resíduos da decomposição de corpos (ossos e outros) 
provenientes do processo de exumação são específicos deste tipo de 
instalação.  

 

Não há funerárias no município, este serviço é prestado por empresas situadas em 

sua maioria na vizinha cidade de Feliz/RS. 

O município possui ao todo em sua área geográfica 7 cemitérios ativos, de maior porte. 

Não considerando cemitérios privados antigos, os quais não foram identificados neste plano. 

A Tabela 19 apresenta uma listagem dos cemitérios ativos no município, seus respectivos 

mantenedores e localidades. 

Os cemitérios são geridos e operados por instituições religiosas, conforme descrito na 

tabela a seguir, as quais são responsáveis por toda a manutenção, roçadas e limpeza da área, 

recolhimento de resíduos e flores velhas. 

Não há ingerência da Prefeitura Municipal na gestão dos cemitérios, sendo apenas 

prestado auxílios conforme as demandas. 

 

                                                      

1 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Planos de gestão de resíduos sólidos: manual de orientação. Brasília: 
Ministério do Meio Ambiente, 2012. 

http://www.fepam.rs.gov.br/licenciamento/area3/lista1.asp?buscar=2&tipoBusca=pess_id&pess_id=222711&municipio=4305108&ramo=
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Tabela 19 – Tabela dos cemitérios ativos e inativos no município 

Localidade Mantenedor / Quantidade 

Centro (sede) 
 Igreja Católica: 2 cemitérios 
 Igreja Evangélica: 1 cemitério 

São Pedro  Igreja Católica: 1 cemitério 

Morro das Batatas  Igreja Católica: 1 cemitério 

Morro Gaúcho  Igreja Católica: 1 cemitério 

Arroio Jaguar  Igreja Católica: 1 cemitério 

Fonte: Setor de Fiscalização de Alto Feliz, 2022. 
 

Segundo informado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, os cemitérios do 

município listados na tabela supra não possuem atualmente licença ambiental. 

Há dispositivos para acondicionamento de resíduos nos cemitérios, tais como restos 

de flores e outros gerados pelos visitantes. Em sua imensa maioria, as flores utilizadas são 

artificiais reduzindo a quantidade de resíduo que possa ser gerada devido à sua maior 

durabilidade. 

Daqueles gerados nos cemitérios, os resíduos que também se enquadram em outras 

tipificações, como os resíduos de construção e demolição vem sendo aproveitados no próprio 

local como material de reaterro, por exemplo, enquanto que os resíduos com características 

semelhantes aos domiciliares vem sendo dispostos para a coleta pública regular através das 

lixeiras comunitárias na área urbana ou nos roteiros de coleta das áreas rurais. 

Não há qualquer controle da geração de resíduos por parte dos gestores, sejam eles 

de qualquer tipificação e origem. 

Os resíduos específicos gerados em cemitérios, tais como os resíduos da 

decomposição de corpos (ossos e outros) provenientes do processo de exumação, não 

possuem processos definidos de gerenciamento. Não há a disponibilidade de ossuários. Por 

outro lado, apesar do descrito no parágrafo anterior, ainda há boa disponibilidade de espaço 

nos cemitérios ativos, em função da baixa população do município, não havendo a demanda 

no curto prazo por exumações a fim de propiciar novos espaços. Não há informações sobre a 

perspectiva de tempo em que esta condição perdurará e virá a ser necessária. 

Por fim, cabe destacara que há recomendação e controle por parte dos órgãos 

municipais de vigilância sanitária da presença de cartazes em todos os cemitérios informando 

a população sobre os riscos de proliferação do mosquito transmissor da dengue. 
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3.2.7 Resíduos da Logística Reversa 

 

Os resíduos aqui abordados compreendem os resíduos enquadrados como da 

logística reversa conforme Art. 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, citada abaixo: 

 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de: 
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as 
regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS 
e do Suasa, ou em normas técnicas;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

 

Além dos resíduos citados acima, há previsão legal para que a logística reversa se 

estenda à embalagens diversas e outros resíduos considerando seu grau de periculosidade 

ao meio ambiente e à saúde pública. 

Neste ponto é importante caracterizar a logística reversa, conforme conceitua o SINIR 

(2022)1: 

A Logística Reversa 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. 

 

O mesmo SINIR (2022) destaca a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos e pela implementação da logística reversa: 

 

O cidadão, no papel de consumidor, é responsável por descartar os resíduos 
nas condições solicitadas e nos locais estabelecidos pelos sistemas de 
logística reversa. 
O setor privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, sua reincorporação na 
cadeia produtiva, adoção de inovações que tragam benefícios 
socioambientais bem como pelo uso racional dos materiais e prevenção da 
poluição ambiental. 
Por fim, cabe ao Poder Público a fiscalização do processo e, de forma 
compartilhada com os demais responsáveis pelo sistema, conscientizar e 
educar o cidadão. 

                                                      

1 SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SINIR. Logística reversa. 
Disponível em: <https://sinir.gov.br/perfis/logistica-reversa/logistica-reversa/>. Acesso em: 22 jun. 2022 



 

92 
 

 

Desse modo, considerando o exposto acima, fica evidente o papel de cada um dos 

atores na implementação da logística reversa. Aos consumidores cabe fazer a separação do 

resíduos e ir até os locais indicados para fazer o descarte. Ao setor privado incorre a 

operacionalização, às suas custas, do sistema como um todo, restando à Prefeitura Municipal, 

no âmbito local, os procedimentos de orientação, educação e conscientização, bem como os 

atos fiscalizatórios necessários. 

Cabe assim citar o que estabelece o § 7º do Art. 33 da Lei nº 12.305/2007 no que se 

refere à participação do poder público municipal na operacionalização da logística reversa:  

 

§7º  Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 
empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de 
logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as 
ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma 
previamente acordada entre as partes. 

 

O Art. 36 da Lei nº 12.305/2007 complementa o disposto acima: 

 

Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos: 
[...] 
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de 
compromisso na forma do § 7º do art. 33, mediante a devida remuneração 
pelo setor empresarial; 

 

Assim sendo, considerando o dispositivo legal destacado, o município até poderá se 

responsabilizar por partes da operação da cadeia da logística reversa, principalmente no 

âmbito local, desde que firmado em acordo setorial ou termo de compromisso e mediante a 

devida renumeração pelo serviço prestado. 

Como conteúdo mínimo, a Lei nº 12.305/2007 em seus Incisos XV e XVI do Art. 19, 

estabelece, em outras palavras, a necessidade de definição através deste PMGIRS dos 

limites da participação do poder público e dos meios a serem utilizados para controle e 

fiscalização da logística reversa. Os dispositivos legais discorridos supra e respectiva 

constatação devem ser levadas em conta quando destas definições na revisão deste 

PMGIRS, na fase de prognóstico, assim como na revisão dos programas e ações que se 

referem à logística reversa. 

Visando a implantação da logística reversa, nos termos do que estabelece a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, como citado acima foram criados os instrumentos 

denominados “acordos setoriais”, os quais tratam-se basicamente de um contrato entre o 
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poder público e fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes visando a 

implementação na prática da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

para o que cada setor produtivo estabeleceu uma entidade gestora. 

Apesar de ainda incipientes a nível nacional no que se refere à universalização da 

logística reversa, a grande maioria dos acordos setoriais para os resíduos que se caracterizam 

como da logística reversa estão implantados, os quais estão apresentados na Tabela 20 a 

seguir, conforme dados do SINIR (2022). 
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Tabela 20 – Acordos setoriais e sistemas de logística reversa implementados 

Resíduos da Logística 
Reversa 

Resultados obtidos Entidade Gestora 

Agrotóxicos, seus 
Resíduos e Embalagens 

49.881 toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas destinadas 2020; 
93% das embalagens plásticas primárias comercializadas no Brasil têm destinação 
ambientalmente adequada; 
411 unidades de recebimento no país (302 postos e 109 centrais) – dados do ano 
de 2020; 3,9 mil ações de recebimento itinerantes em 2020. Emissões evitadas: 
823.167 mil t CO2. 

Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias – inpEV 
https://www.inpev.org.br/index  

Baterias de Chumbo 
Ácido 

Em 2020, 275.427 toneladas (15.301.517 unidades) de baterias de chumbo ácido 
foram recolhidas. 

Instituto Brasileiro de Energia Reciclável – IBER 
https://www.iberbrasil.org.br/  

Eletroeletrônicos e seus 
componentes de uso 

doméstico 

Em 2020, 140 toneladas de eletroeletrônicos foram recolhidos e 1.730 pontos de 
coleta foram instalados. 

Associação Brasileira de Reciclagem de 
Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos – Abree 
https://abree.org.br/ 
 
Gestora para Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos Nacional – Green Eletron 
https://www.greeneletron.org.br/  

Embalagens de Aço 

Em 2020 foram contabilizados 101 pontos de recebimento de embalagens de aço 
em 12 estados e DF (PEVs, entrepostos e cooperativas). 
 
De acordo com a entidade gestora, a Prolata, foram recolhidas e destinadas 
aproximadamente 22 mil toneladas de embalagens de aço em 2020. 

Prolata Reciclagem 
https://www.prolata.com.br/  

Embalagens Plásticas 
de Óleos Lubrificantes 

Em 2020, 4.556 toneladas de embalagens plásticas de óleo lubrificante foram 
destinadas para reciclagem; 
18 Estados e mais o DF atendidos pelo sistema; 4.310 munícipios atendidos; 
23 Centrais de Recebimento; 79 Caminhões na operação; 222 PEVs em operação. 

Instituto Jogue Limpo 
https://www.joguelimpo.org.br  

Embalagens em Geral 

Pontos de Coleta (2020): 
374 municípios atendidos com pontos de coleta em 26 estados +DF 
 
Embalagens recuperadas em toneladas (2020): 
123.256 de Papel/papelão; 58.498 de vidro; 54.246 Plástico; 13.916 de aço; 6.162 
de Alumínio. 

Coalizão Embalagens 
https://www.coalizaoembalagens.com.br/logistica-
reversa/  

Lâmpadas 
Fluorescentes, de Vapor 
de Sódio e Mercúrio e de 

Luz Mista 

Em 2020, 927 toneladas de lâmpadas (6.351.254 unidades) foram recolhidas em 
2.124 pontos de coleta em 465 municípios (26 estados +DF). 

Associação Brasileira para a Gestão da Logística 
Reversa de Produtos de Iluminação – Reciclus 
https://reciclus.org.br/  

 

https://www.inpev.org.br/index
https://www.iberbrasil.org.br/
https://abree.org.br/
https://www.greeneletron.org.br/
https://www.prolata.com.br/
https://www.joguelimpo.org.br/
https://www.coalizaoembalagens.com.br/logistica-reversa/
https://www.coalizaoembalagens.com.br/logistica-reversa/
https://reciclus.org.br/
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Tabela 20 – Acordos setoriais e sistemas de logística reversa implementados (continuação) 

Resíduos da Logística 
Reversa 

Resultados obtidos Entidade Gestora 

Medicamentos, seus 
Resíduos e Embalagens 

Os resultados da logística reversa da cadeia de medicamentos descartados pelo 
consumidor serão publicados em 2022. 

Informação não disponível. 
 
Vide Decreto Nº 10.388, de 5 de junho de 2020 

Óleos Lubrificantes 
Usados ou 

Contaminados (OLUC) 

Em 2020, 467.872 m³ de OLUC foram coletados nos 4.166 municípios atendidos 
com coleta. 

A Resolução 362/2005 do Conama possibilita ao 
produtor e o importador de contratar empresa 
coletora regularmente autorizada junto ao órgão 
regulador da indústria do petróleo (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP), ou habilitar-se como 
empresa coletora, na forma da legislação da ANP, 
contudo, continuam com a responsabilidade pela 
coleta e destinação legal do óleo usado ou 
contaminado coletado, e também respondem 
solidariamente, pelas ações e omissões dos 
coletores que contratarem. 

Pilhas e Baterias 
Até setembro de 2020, 1.755,79 toneladas de pilhas foram coletadas. 
Atualmente, existem 4.453 pontos de coleta no Brasil. 

Gestora para Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos Nacional – Green Eletron 
https://www.greeneletron.org.br/ 

Pneus Inservíveis 
Destinação de 379.931 mil toneladas de pneus em 2020. 
Até 2020 são 1.160 pontos de coleta. 

Reciclanip 
https://www.reciclanip.org.br/  

Latas de Alumínio para 
Bebidas 

Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), 
em 2020 o índice de reciclagem no Brasil foi de 97,4%. 
 
De 402,2 mil toneladas de latas vendidas, foram recicladas 391,5 mil, ou, 
aproximadamente 31 bilhões de unidades. 

Reciclalatas 
https://www.reciclalatas.com.br/  

Fonte: SINIR, 20221. 

 

                                                      

1 SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SINIR. Logística reversa. Disponível em: <https://sinir.gov.br/perfis/logistica-
reversa/logistica-reversa/>. Acesso em: 22 jun. 2022 

https://www.greeneletron.org.br/
https://www.reciclanip.org.br/
https://www.reciclalatas.com.br/
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Neste sentido, de um modo geral, no que tange à logística reversa, atualmente a 

participação do poder público municipal é mínima, em geral se resumindo à ações de 

orientação e fiscalização no que se refere ao gerenciamento no âmbito local dos resíduos em 

questão, porém não há pontos de entrega voluntária (PEV) definidos no município sejam eles 

operados pelos gestores dos acordos setoriais da logística reversa ou mesmo pela Prefeitura 

Municipal. 

Todavia é importante citar aqui que os acordos setoriais da tabela tem foco inicialmente 

em disponibilizar PEVs em grandes municípios, o que dificulta a implementação da logística 

reversa em pequenos municípios como Alto Feliz e consequentemente à universalização 

deste atendimento. 

Um resumo da situação atual do manejo no município de cada um dos tipos de 

resíduos sólidos caracterizados como da logística reversa é apresentado nas subseções a 

seguir e as respectivas atividades que o município venha participando, caso ocorra. 

 

3.2.7.1 Eletroeletrônicos 

 

Os resíduos eletroeletrônicos são compostos por diversos materiais que possuem 

valor econômico de reciclagem, tais como metais, plásticos assim como placas e circuitos 

eletrônicos, por isso possuem demanda por catadores de recicláveis assim como de 

empresas especializadas no desmonte e revenda para reciclagem de seus componentes. 

O contrato existente com a empresa terceirizada da coleta dos resíduos domiciliares 

estabelece a realização da Linha nº 07, realizada sempre na 4ª terça-feira do mês, perfazendo 

um roteiro de 35 km no qual o objetivo da mesma é a coleta de resíduos volumosos, sendo 

móveis e eletrodomésticos, estão incluído neste os resíduos de sucatas eletroeletrônicas. 

Esta data é denominada “dia do bota-fora” cujo roteiro citado acima atende a zona 

urbana e a zona rural. Neste dia, a população da área urbana é orientada à dispor em frente 

às suas residências, no passeio público, os resíduos volumosos e eletrônicos a descartar para 

que o veículo coletor faça o carregamento dos mesmos. Para a população rural os produtos 

descartados são colocados na margem do mesmo roteiro predeterminado. 

 Desse modo, o município vem participando ativamente na cadeia de vida deste tipo 

de resíduos da logística reversa. 

Além da participação nos termos acima, a Prefeitura Municipal atua em ações de 

caráter orientativo à sua população e fiscalização no caso de eventuais irregularidades que 

possam vir a ocorrer, como o descarte inadequado. 

Não foram informadas as quantidades que vem sendo coletadas no dia do bota-fora. 
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No município não existem catadores ou sucateiros, no entanto, há indivíduos que vem 

de municípios vizinhos que fazem a coleta destes resíduos, assim como de outros tipos, 

visando a reciclagem, porém não há conhecimento por parte do município dos destinos dados 

aos mesmos. 

 

3.2.7.2 Pilhas e Baterias 

 

De um modo geral, a população é orientada a devolver as pilhas e baterias de uso 

doméstico (exceto automotivas) descartadas no local onde foram adquiridas. A devolução das 

pilhas e baterias no ponto de aquisição é uma rotina para grande parte dos moradores de Alto 

Feliz, porém não há qualquer controle pelo município destes procedimentos. 

Possivelmente, a parcela destes resíduos que não é devolvida no ponto de entrega 

voluntária é descartada de forma misturada com os resíduos domiciliares e encaminhada 

através da coleta pública regular. 

Não há dados disponíveis sobre a geração de pilhas e baterias, bem como das 

parcelas devolvidas nos PEVs ou descartadas indevidamente com os resíduos domiciliares. 

As baterias automotivas descartadas possuem logística reversa implementada, as 

quais devem ser deixadas pelo consumidor, para que seja fornecido pelo comerciante uma 

nova bateria. Não há controle pelo município deste procedimento e portanto não há dados de 

quantidades geradas. 

 

3.2.7.3 Pneus 

 

A Prefeitura não possui qualquer controle ou informações sobre quantidades e a forma 

com que são gerenciados os pneus descartados pela população. 

A Secretaria do Meio Ambiente sabe, por sua vez, que a prática atual do manejo pelos 

geradores privados envolve, na grande maioria dos casos, a devolução quando da 

substituição dos pneus usados nos estabelecimentos de revenda ou prestação de serviços 

automotivos. No entanto, é possível que parte tenha um destino desconhecido, seja pelo 

reuso ou outras utilizações. 

Os pneus inservíveis não são recebidos no dia do bota-fora citado anteriormente. 

No entanto a Secretaria informa ainda que não há problemas com pneus descartados 

irregularmente no município, não havendo registros deste de ocorrência nos últimos tempos. 

Os pneus gerados pela própria Prefeitura são armazenados em um depósito 

temporário localizado nas dependências da Secretaria de Obras, não havendo um controle 
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das quantidades que são geradas e enviadas para a destinação final, nem mesmo da 

identificação de tais destinatários. 

 

3.2.7.4 Lâmpadas fluorescentes 

 

Não há registros de quantidades geradas pela população nem mesmo pela Prefeitura 

Municipal de lâmpadas fluorescentes no município. 

Cabe destacar que as lâmpadas fluorescentes não são recolhidas pelo veículo coletor 

no dia do bota-fora. 

Não há conhecimento por parte da Prefeitura Municipal da destinação final que vem 

sendo dada para estes tipos de resíduos por parte da população, já que não há um serviço 

especial de coleta ou logística reversa implementada no município 

As lâmpadas fluorescentes descartadas pela Prefeitura Municipal são armazenadas 

na Secretaria de Obras e, quando há uma nova compra, as mesmas são devolvidas para o 

comprador, porém não há quaisquer registros e documentos desses procedimentos. 

 

3.2.7.5 Óleos lubrificantes e suas embalagens  

 

Quanto ao óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC), a Resolução CONAMA 

362 de 2005, estabelece a obrigatoriedade da coleta e destinação final adequada, tendo como 

destino o rerrefino por meio de coletores autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), e uma vez que há um considerável valor econômico e 

comercial neste resíduo, a logística reversa do mesmo já vinha ocorrendo mesmo sem o 

acordo setorial implementado. 

Desse modo, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente através dos 

procedimentos de licenciamento ambiental no âmbito local, na emissão das respectivas 

licenças faz a exigência da comprovação da destinação final por estabelecimentos geradores, 

os quais são os responsáveis pela destinação final adequada através dos coletores 

autorizados. 

Não há, contudo, registros dos volumes de OLUC gerados e destinados no município. 

Quanto às embalagens de óleo, o acordo setorial cujo gestor é o Instituto Jogue Limpo, 

possui logística reversa implementada de tais embalagens, o qual realiza coleta em 

estabelecimentos geradores, que em geral prestam serviço de troca de óleo automotivo. 

Contudo, não há registros da quantidade gerada no município, uma vez que a Prefeitura não 

faz qualquer controle sobre tais resíduos. 
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3.2.7.6 Agrotóxicos 

 

Conforme definido na Lei n˚ 9.974/2000 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. 

Segundo a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Alto Feliz, a logística reversa 

das embalagens de agroquímicos funciona adequadamente no município, não tendo havido 

ocorrências de descartes indevidos por produtores rurais, estando todos conscientizados e 

responsabilizados pela devolução das embalagens à origem. 

Atualmente, a responsabilidade pela coleta das embalagens tríplice lavadas é das 

agropecuárias e comerciantes de agrotóxicos, que em sua maioria estão situadas nos 

Municípios vizinhos de Feliz ou outros de maior porte. 

As campanhas são realizadas anualmente e amplamente divulgadas. 

A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente participa de forma ativa na 

divulgação aos produtores rurais, para que os mesmos levem no local e horário predefinido 

pela campanha. 

No município este PEV temporário é representando por um caminhão devidamente 

licenciado e autorizado que permanece num determinado local estacionado e realizando o 

recebimento das embalagens, concedendo um recibo das  embalagens e respectivas 

quantidades devolvidas para fins de comprovação e fiscalização. 

Finalizada a coleta, o transporte das embalagens é realizado pelo caminhão que as 

levam até a Central de Recebimento inpEV da Associação dos Revendedores de Agrotóxicos 

dos Campos de Cima da Serra – Aracamp em Vacaria/RS. 

Uma vez que a responsabilidade é dos estabelecimentos comerciantes, não há 

registro das quantidades de embalagens devolvidas para a logística reversa. 

 

3.2.7.7 Embalagens em geral 

 

Conforme descrito, as embalagens em geral estão previstas e incluídas como resíduos 

da logística reversa, com acordos setoriais implementados, conforme listado na Tabela 20 

anteriormente, porém ainda incipientes. 

Assim sendo, não há procedimentos de logística reversa no município para tais 

resíduos, sendo toda e qualquer embalagem destinada pela população para a coleta pública 
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domiciliar. Desse modo, não há registros de quantidades geradas de forma específica para 

estes tipos de resíduos. 

 

3.2.8 Resíduos Agrossilvopastoris 

 

O município de Alto Feliz possui a maior parcela de sua atividade econômica 

proveniente das atividades primárias, formadas pela agricultura e pela pecuária. 

Os resíduos agrossilvopastoris fazem parte dos resíduos listados no Art. 20 da Lei nº 

12.305/2010 no qual define aqueles cujos geradores estão sujeitos à elaboração de planos 

de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), se exigido por órgão competente do Sisnama, 

do SNVS ou do Suasa. Atualmente, o Município de Alto Feliz, com sistema de licenciamento 

ambiental definido e como parte do Sisnama não possui regulamentação que exija a 

elaboração de PGRS por tais atividades. 

A seguir é discorrido em resumo sobre a situação das atividades agropecuárias 

existentes no município e a situação dos resíduos sólidos gerados pelos principais tipos de 

produção. 

 

3.2.8.1 Produção animal e o manejo de resíduos sólidos 

 

O município de Alto Feliz através dos processos de licenciamento ambiental das 

atividades agropecuárias exerce o devido controle sobre as condições de manejo dos 

resíduos sólidos gerados por tais atividades, uma vez que tratam-se de atividades licenciáveis 

no âmbito local. Em geral, este controle e fiscalização é exercido através de laudos e relatórios 

exigidos no encaminhamento do processo de obtenção da respectiva licença ambiental e, 

posteriormente, durante a operação do empreendimento, são exigidos relatórios periódicos 

de monitoramento dos resíduos gerados, através do que a Secretaria Municipal da Agricultura 

e Meio Ambiente faz o devido acompanhamento. Desse modo, todo o gerenciamento dos 

resíduos está previsto nas licenças ambientais, onde consta como deve ser o manejo de cada 

resíduo e tudo ainda acertado e fiscalizado em conjunto com as empresas integradoras. 

No que se refere à produção pecuária, a atividade de avicultura é predominante no 

município, formada por 23 aviários ativos de médio e grande porte, com alguns em projeto e 

processo de implantação. 

As demais atividades pecuárias exercem papel secundário no município, com poucas 

propriedades com produção amplamente comercial, sendo em sua grande maioria apenas 

para subsistência ou venda local, conforme é descrito a seguir. 
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A situação do rebanho do município é apresentada na Tabela 21, segundo o Censo 

Agropecuário do IBGE de 20171. 

 

Tabela 21 – Rebanho instalado no município de Alto Feliz 

Criações Cabeças 

Bovinos 1.925 

Equinos 4 

Ovinos 88 

Suínos 2.041 

Galináceos 870.000 

Perus 57.056 

Codornas 80.014 

Fonte: Censo Agropecuário IBGE, 2017. 
 

Conforme pode ser visto acima, o rebanho instalado no município de produção de 

suínos é relativamente pequena, sendo apenas dois estabelecimentos que produzem em 

escala comercial, o restante produzindo apenas para subsistência ou venda de produtos no 

comércio ou feiras locais. 

Quanto à produção de leite são duas propriedades que exerce tal atividade 

comercialmente. A maior parte das famílias rurais que possuem vacas de leite para consumo 

próprio ou para fabricação de queijos artesanais coloniais para venda em pequenas 

quantidades na comunidade. Segundo o IBGE (2017) o rebanho de vacas ordenhadas é de 

242 cabeças, sendo assim do total do rebanho bovino acima o restante se referem à bovinos 

de corte, para os quais há somente pequenos produtores, tendo cinco cabeças em média, 

apenas para consumo próprio, não passíveis de licenciamento ambiental segundo a 

Secretaria de Meio Ambiente. 

No tocante à gestão dos resíduos, apesar de possivelmente gerar um maior volume 

de resíduos, na avicultura (em Alto Feliz: galináceos, perus e codornas, conforme Tabela 21) 

não há a geração de dejetos líquidos tal como a suinocultura, há então a geração do resíduo 

comumente chamado de “cama de aviário”, formado preponderantemente por excretas das 

aves e material absorvente, sendo utilizada a maravalha de madeira. Soma-se a este as 

carcaças de animais mortos. 

Conforme informa a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, a gestão deste tipo de 

resíduos é realizada por empresas que fazem o recolhimento da cama de aviário e animais 

                                                      

1 BRASIL. IBGE. Censo Agropecuário, 2017. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/alto-
feliz/pesquisa/24/76693>. Acesso em 27 out. 2022. 
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mortos e em troca substituem por uma nova cama de maravalha, tratando-se este de um 

procedimento comercial instituído, sustentável e devidamente licenciado pelos órgãos 

ambientais competentes, em termos de coleta, tratamento e destino final. Uma parte desses 

resíduos pode ser licenciada para aplicação em lavouras. 

Todo este processo é fiscalizado pelo departamento ambiental através da exigência 

de relatórios de auto monitoramento dos resíduos gerados por parte dos empreendimentos 

avícolas e também de outras atividades pecuárias licenciadas, assim como é acompanhado 

e monitorado pelas integradoras, as quais são corresponsáveis pela gestão. 

As embalagens e restos de medicamentos são outro tipo de resíduo gerado pela 

atividade de produção animal. 

Neste caso, o papel das integradoras é fundamental, há toda uma estrutura de logística 

reversa em que é estabelecido um local e data predefinidos, onde é disponibilizado um 

caminhão para que os produtores rurais venham até o local para entregar os frascos e 

medicamentos vencidos. A periodicidade de realização desta coleta é a cada 6 meses, sendo 

todo o processo coordenado pelas integradoras, não havendo qualquer gerenciamento pelo 

município, a não ser no que cabe aos aspectos orientativos e fiscalizatórios conforme destaca 

os princípios da logística reversa e de responsabilidade compartilhada pelo produto. 

Nas licenças ambientais as condicionantes são gerais e não especificam exatamente 

o manejo que deve ser empregado para cada tipo de resíduo, contudo este gerenciamento é 

informado pelo empreendedor através dos laudos e relatórios que compõem o processo de 

obtenção das respectivas licenças ambientais. 

Sendo assim, considerando todo o exposto supra, constata-se não haver deficiências 

graves na gestão e manejo dos resíduos da pecuária no município, com algumas poucas 

melhorias necessárias no que tange em especial à um maior controle e monitoramento dos 

dados de geração de resíduos a fim de permitir um melhor planejamento das políticas públicas 

no futuro. 

 

3.2.8.2 Produção vegetal e o manejo de resíduos sólidos 

 

Os principais produtos agrícolas cultivados no município estão representadas na 

Tabela 22. 

Segundo o IBGE (2017) as principais culturas permanentes são a uva, a bergamota, 

pêssego, caqui e laranja. Entre as lavouras temporárias estão o milho e a mandioca. 
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Tabela 22 – Principais culturas e respectivas áreas plantadas 

Culturas 
Área 

Plantada 

Lavouras permanentes 

Uva vinho ou suco 294,0 

Uva mesa 144,0 

Bergamota 80,0 

Pêssego 59,0 

Caqui 52,0 

Laranja 44,0 

Limão 6,0 

Nectarina 5,0 

Lavoura Temporária 

Milho 176,0 

Mandioca 57,0 

Batata inglesa 7,0 

Abóbora 6,0 

Fonte: Censo Agropecuário IBGE, 2017. 
 

Há outras culturas além das citadas, porém para consumo próprio, formando um 

conjunto de pequenas áreas, onde a utilização de agroquímicos é mínima, em muitos dos 

casos havendo a utilização de produtos orgânicos. 

Todos os produtos oriundos das culturas acima são vendidos in natura para centros 

de distribuição (como a Ceasa no caso das hortícolas e frutas) ou para empresas 

comerciantes de grãos (no caso do milho), não havendo processamento desses produtos na 

área geográfico do município, portanto, não há geração de resíduos oriundos de atividades 

agroindustriais. 

Considerando ainda as culturas e áreas plantadas no município, constata-se que não 

há culturas que promovam a geração de grandes quantidades de resíduos orgânicos (tais 

como restos, cascas, palhas, etc.) que demandem o envio para processamento ou disposição 

final em outros locais, sendo a maioria destes resíduos reaproveitados no próprio local do 

plantio ou dentro da mesma propriedade. 

Há geração de resíduos inorgânicos, formado pelos agroquímicos e suas embalagens 

cuja logística reversa existente foi discorrida na seção 3.2.7.6 anteriormente.  

Sendo assim, considerando o que foi apresentado nesta seção verifica-se que não há 

deficiências consideráveis que demandem medidas urgentes no agronegócio em Alto Feliz e 
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sua respectiva geração de resíduos, sempre cabendo sim melhorias contínuas visando a 

melhor qualidade de vida dos produtores rurais e do meio ambiente e recursos hídricos como 

um todo, para o que o município vem trabalhando continuamente para buscar tais melhorias. 

 

3.2.9 Resíduos Industriais 

 

Os resíduos industriais são conceituados pela Lei nº 12.305/2010 como aqueles 

gerados em processos produtivos e instalações industriais (BRASIL, 2010). Podemos inserir 

a estes, considerando a possibilidade de geração de resíduos perigosos, os estabelecimentos 

prestadores de serviços, tais como oficinas, postos de combustíveis, postos de serviços 

automotivos, entre outros. Sendo, a responsabilidade pelo manejo dos resíduos sólidos 

industriais do próprio gerador.  

Os geradores privados são responsáveis por segregar, identificar, classificar e 

acondicionar os resíduos sólidos gerados, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da 

ABNT, em conformidade com o tipo de resíduo até posterior destinação final dos mesmos. 

Sempre que o empreendimento destinar os resíduos gerados no seu processo produtivo a 

terceiros, a mesma deverá verificar o respectivo licenciamento ambiental do destinatário para 

os quais seus resíduos estão sendo encaminhados. 

De acordo com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente todas as indústrias 

existentes no município, na maior parte formada por pequenas indústrias, estão devidamente 

licenciadas sejam pelo órgão ambiental municipal, para aquelas cujo licenciamento seja de 

âmbito local, ou pelo órgão estadual FEPAM/RS quando o porte se enquadrar para o 

licenciamento estadual de acordo com a Resolução CONSEMA nº 372/2018. 

Das atividades industriais e de prestação de serviços cujo licenciamento ambiental é 

competência municipal, o Município vem exercendo o controle e a fiscalização do manejo dos 

resíduos sólidos gerados nestes empreendimentos, principalmente através da exigência do 

preenchimento e entrega no departamento ambiental municipal, por parte do empreendedor, 

de um relatório periódico de resíduos sólidos gerados e destinados, cuja condicionante é parte 

de sua Licença de Operação vigente.  

Além da entrega acima citada, os empreendimentos industriais e de prestação de 

serviços deverão manter à disposição da fiscalização municipal os comprovantes de 

destinação de todos os resíduos que forem vendidos e comprovante de recebimento por 

terceiros de todos os resíduos que forem doados, com as respectivas quantidades, por um 

período mínimo de 02 (dois) anos. 

O Art. 20 da Lei nº 12.305/2010 estabelece a obrigatoriedade da elaboração de planos 

de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) a serem elaborados pelos geradores de 
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resíduos industriais ou perigosos, os quais segundo o Departamento Ambiental Municipal vem 

sendo exigidos e elaborados pelos empreendimentos licenciados. 

  

3.2.10 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 nem 

de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais não há a geração deste tipo de resíduo.  

 

3.2.11 Resíduos Volumosos 

 

Os resíduos volumosos são aqueles constituídos por peças de grandes dimensões 

como móveis e utensílios domésticos inservíveis, grandes embalagens e outros de origem 

não industrial e não coletados pelo sistema de coleta convencional (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2012).   

Conforme descrito anteriormente, o município de Alto Feliz estabeleceu em contrato 

com a empresa terceirizada da coleta dos resíduos domiciliares a realização da Linha nº 07, 

realizada sempre na 4ª terça-feira do mês, perfazendo um roteiro de 35 km no qual o objetivo 

da mesma é a coleta de resíduos volumosos, caracterizados por móveis velhos e sucatas de 

eletrodomésticos inservíveis. 

Esta data é denominada “dia do bota-fora” cujo roteiro citado acima atende a zona 

urbana e a zona rural. Neste dia, a população da área urbana é orientada à dispor em frente 

às suas residências, no passeio público, os resíduos volumosos e eletrônicos a descartar para 

que o veículo coletor faça o carregamento dos mesmos. Para a população rural os produtos 

descartados são colocados na margem do mesmo roteiro predeterminado. 

A empresa coletora promove o desmanche e recuperação das partes dos resíduos 

volumosos coletados em seu galpão de triagem, revendendo os materiais recicláveis e 

realizando a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos inaproveitáveis do 

desmanche citado. 

Desse modo, não há problemas com descarte irregular de móveis e outros resíduos 

volumosos em locais indevidos. 

Não há registros das quantidades de geração deste tipo de resíduo no município. 
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3.2.12 Resíduos de Óleos Comestíveis 

 

Sobre os óleos comestíveis usados descreve o MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

(2010): 

São os resíduos de óleos gerados no processo de preparo de alimentos. 
Provêm das fábricas de produtos alimentícios, do comércio especializado 
(restaurantes, bares e congêneres) e também de domicílios. Apesar dos 
pequenos volumes gerados, são resíduos preocupantes pelos impactos que 
provocam nas redes de saneamento e em cursos d’água. Apesar de não 
serem sólidos, costumeiramente vêm sendo geridos em conjunto com os 
resíduos sólidos em geral. 

 

Conforme citado, os óleos comestíveis mesmo em pequenos volumes se descartados 

de forma indevida podem causar impactos ambientais significativos nos recursos hídricos 

assim como, no caso de Alto Feliz, pode criar problemas na operação das fossas sépticas e 

poços sumidouros, que é o sistema de esgotamento sanitário utilizado no município. 

Assim como descrito no PMGIRS versão 2012, a orientação fornecida à população é 

que o óleo comestível deve ser acondicionado em garrafas PET fechadas, e dispostos nas 

lixeiras juntamente com os sacos contendo os resíduos domiciliares. A empresa coletora, por 

procedimento, faz o recolhimento do recipiente de forma separada dos demais resíduos e 

posteriormente faz a destinação correta para o mesmo a partir de sua central de triagem.  

Quanto aos óleos gerados em bares e restaurantes, que possuem um maior volume 

de geração, há conhecimento por parte da Prefeitura Municipal que empresas especializadas 

fazem a coleta dos mesmos, porém não há qualquer controle exercido pelo município. 

Considerando o exposto acima, considera-se adequado o manejo destes resíduos no 

município, porém é importante assegurar a contínua divulgação e conscientização da 

população para o uso do procedimento instalado para o alcance dos melhores resultados 

possíveis. 

Por fim, cabe salientar que não há um controle dos volumes coletados, por isso não 

há informações das quantidades geradas deste tipo de resíduos em Alto Feliz. 

 

3.2.13 Resíduos da Mineração 

 

Segundo a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente não há na área 

geográfica do município atividades de mineração ativas. Antigamente, a Prefeitura Municipal 

possuía algumas pedreiras com o objetivo da retirada de cascalhos e basalto visando à 
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recuperação de estradas rurais, no entanto, abdicou desta prática e atualmente faz a compra 

dos minerais necessários para tal atividade. 

Não há portanto a geração deste tipo de resíduo em Alto Feliz. 

 

 

3.3 OUTROS ASPECTOS DA GESTÃO E MANEJO SÓLIDOS 

 

A Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu 

em seu Art. 19 o conteúdo mínimo para o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS). 

Na seção 3.2 abrangeu a situação atual de cada tipo de resíduo sólido possivelmente 

gerados no município, o qual contempla o Inciso I do dispositivo legal acima citado. 

Assim sendo, nesta seção busca-se apresentar o conteúdo mínimo que está inserido 

nos Incisos II ao XIX do Art. 19, desde que relativos ao diagnóstico, ou seja, cujo conteúdo 

busca descrever a situação atual da gestão e manejo dos resíduos sólidos. 

Os demais itens se referem à conteúdo que visa à definições e planejamento que 

compõem o Prognóstico do setor de resíduos sólidos e serão abordados na próxima etapa de 

revisão deste PMGIRS. 

 

3.3.1 Passivos Ambientais 

 

Este item visa atender ao conteúdo do Inciso XVIII do Art. 19 da PNRS: “XVIII - 

identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 

contaminadas, e respectivas medidas saneadoras”. 

Conforme foi identificado no PMGIRS 2012, há uma antiga área de disposição de 

resíduos sólidos. 

No aterro eram dispostos os resíduos sólidos urbanos do Município de Alto Feliz e, 

segundo o PMGIRS 2012 operou até o ano de 2000. 

Ainda como descrever a versão anterior do plano, em resumo a partir de 2001 o 

município passou a promover a recuperação da área, tendo realizado o monitoramento da 

mesma segundo informa o Departamento de Engenharia porém não há registros de tais 

monitoramentos antigos. 

A Licença de Operação nº 1493/2003 está arquivada e não há conhecimento em 

nenhum órgão interno da prefeitura municipal sobre a situação deste antigo processo 

administrativo. 
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Contudo, sabe-se que as solicitações do processo foram atendidas na época, tendo 

sido removida a massa de resíduos que encontrava-se no local conforme relatórios entregues 

em 2003 e área foi então abandonada e transformada em área de preservação permanente. 

Passado o período de monitoramento determinado pela FEPAM que é de 20 anos 

conforme, segundo a Diretriz Técnica FEPAM nº 07/2017, pode ser considerado encerrado 

o passivo. 

Segue abaixo algumas fotos da situação atual do local. 

 

Figura 62 – Antiga área de disposição de RSD recuperada – vista do acesso. 

 

 

Figura 63 – Antiga área de disposição de RSD recuperada – vista interna panorâmica 

 

 

Não há outros locais que caracterizem passivo ambiental pela disposição inadequada 

de resíduos sólidos no município. 
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3.3.2 Programas e Ações em Educação Ambiental Existentes 

 

O inciso X do Art. 19 visa identificar os “programas e ações de educação ambiental 

que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos”. 

Atualmente o município possui ações de educação ambiental somente no âmbito 

escolar, no âmbito do ensino fundamental e médio, através de atividades periódicas junto aos 

alunos da rede municipal, contudo não há um programa forma instituído e consolidado que 

abranja temas neste aspecto. 

Não há, contudo, um programa de educação ambiental oficial e efetivo que atinja o 

restante da população do município. 

No Município, a Semana do Meio Ambiente é utilizada para atividades lúdicas e 

públicas que visam a conscientização em torno do tema assim como outros nas áreas do meio 

ambiente e do saneamento básico. 

Na área rural, a Emater faz periodicamente e com foco dirigido trabalhos que envolvem 

a compostagem caseira dos resíduos. 

Cabe assim salientar que o contrato de prestação de serviços da coleta terceirizada já 

prevê a realização contínua de um programa de educação ambiental com vistas à separação 

correta do resíduo seco e orgânico, cujo objetivo é a maximização da coleta seletiva e o 

incentivo à compostagem caseira, porém não há informações sobre ações que tenham sido 

realizadas dentro deste programa. 

 

 

3.3.3 Catadores e associações 

 

Não há no município pessoas físicas de baixa renda que sobrevivam exclusivamente 

da atividade de catação de materiais recicláveis, não apresentando este perfil. Os catadores 

que atuam no município geralmente vem de outros municípios com este objetivo. 

 

3.3.4 Situação econômico financeira e política tarifária 

 

Este tópico tem por objetivo descrever sobre os aspectos relacionados à situação 

econômico-financeira do setor de manejo de resíduos sólidos domiciliares no município, 

incluindo sobre a política tarifária vigente. 
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Conforme descrito no Item 3.2.2, os serviços de coleta e destinação final dos resíduos 

sólidos domiciliares são terceirizados através da contratação de empresa terceirizada através 

de processo licitatório. 

Os valores pagos para a empresa terceirizada atualmente estão definidos através do 

contrato de prestação de serviços nº 036/2021, com aditivo prazo e valores através do Termo 

Aditivo nº 01/2022, os quais estão apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Valores do contrato de prestação de serviço de coleta e destino final dos RSD 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR MENSAL 

2022 
VALOR ANUAL 

2022 

Prestação de serviços de coleta seletiva, transporte e 
destinação final de resíduos sólidos domiciliares, incluindo-se 
resíduos gerados em estabelecimentos comerciais e 
industriais que contenham as mesmas características 
(composição e volume) dos resíduos domiciliares 

R$   36.116,14 R$  433.400,88 

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2022. 
 

O valor estabelecido é fixo pois conforme destaca o instrumento contratual, o cálculo 

do pagamento mensal do contrato não considera as quantidades de resíduos sólidos 

recolhidos, reciclados e encaminhados para aterro sanitário, pois o pagamento corresponde 

à efetiva prestação dos serviços contratados, tendo como objeto as linhas e os dias 

especificados no Memorial Descritivo e na descrição do objeto contratual. 

Apesar do citado supra, para fins de pagamento reza o contrato que a empresa deverá 

apresentar relatórios mensais contendo a quantidade de resíduos recolhidos, devendo ser 

discriminando resíduo seco, orgânico e do bota-fora, a respectiva quantidade reciclada e a 

quantidade encaminhada para aterro sanitário, etc, com a devida comprovação. 

A ação supra é importantíssima a fim de obter informações sobre a geração de 

resíduos no município de modo a facilitar o planejamento das políticas públicas e futuras 

contratações. 

Sobre a limpeza pública urbana foi explanado no Item 3.2.3, cujo serviço é prestado 

pelos funcionários da Secretaria de Obras, não havendo uma equipe específica para tal, 

sendo as varrições, podas e capinas realizadas conforme a necessidade, sem frequência 

predeterminada, e portanto não há registros de horas e custos empregadas para a execução 

destes, ficando tudo dentro das rubricas da Secretaria de Obras e Viação. 

As receitas arrecadadas são provenientes da Taxa de Lixo cobrada anualmente dos 

usuários através da guia do IPTU. 

A Taxa de Lixo se constitui na receita direta do setor, instituída pelo Novo Código 

Tributário Municipal, Lei nº 789 de 29 de setembro de 2009, cuja estrutura tributária está 

apresentada na Tabela 24. 
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Os valores estão determinados em VRM – Valor de Referência Municipal. O valor da 

VRM é atualizado anualmente, sendo o vigente estabelecido pela Lei Municipal nº 1988/2022, 

cujo valor monetário para o exercício de 2022 é de R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove 

centavos). 

 

Tabela 24 – Valores anuais da Taxa de Coleta de Lixo. 

 
Fonte: Código Tributário Municipal de Alto Feliz. 

 

As taxas de coleta dos resíduos domiciliares abrangem apenas os imóveis localizados 

em logradouros efetivamente atendidos, conforme estabelece o disposto legal acima citado. 

Conforme ainda pode ser visto na Tabela 24, não há cobrança de Taxa de Lixo para 

imóveis rurais, cuja cobrança vem sendo estudada pelo poder público municipal, neste mesmo 

momento que este PMGIRS vem sendo revisado. 

Sendo assim, considerando as receitas e despesas identificadas e descritas acima no 

manejo dos resíduos sólidos domiciliares, a Tabela 25 a seguir apresenta um resumo das 

despesas e receitas dos três últimos exercícios (2019 – 2021). 

 

FAIXAS DE ÁREAS VALOR / ANUAL

EM M² EM VRM’s

(TERRENO)

Até 360 m² 10 (dez)

De 361m² a 600m² 12 (doze)

De 600m² a 1.000 m² 15 (quinze

De 1001m² a 2000 m² 18 (dezoito)

De 2001 m² a 3000m² 21 (vinte e um)

Acima de 3000 m² 24 (vinte e quatro)

(EDIFICAÇÃO)

Até 100 m² 12 (doze)

De 100m² a 300m² 25 (vinte e cinco)

De 301m² a 500 m² 40 (quarenta)

Acima de 500 m² 50 (cinquenta)

(EDIFICAÇÃO)

Até 100 m² 40 (quarenta)

De 100m² a 300m² 60 (sessenta)

De 301m² a 500 m² 80 (oitenta)

De 501m² a 1000m² 100 (cem)

Acima de 1001m² 130 (cento e trinta)

DESTINAÇÃO DO 

IMÓVEL

Imóvel não edificado

Imóveis com edificação 

Residenciais

Imóveis com edificação 

Não Residenciais
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Tabela 25 – Receitas e despesas com manejo de resíduos sólidos domiciliares 

 
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2022. 

 

Dessa forma, conforme pode ser observado na tabela de receitas e despesas acima, 

o município possui um déficit financeiro operacional da ordem de mais de R$ 250 mil anuais 

com a coleta dos resíduos sólidos domiciliares, estando incluídos nos valores acima os custos 

com o destino final ambientalmente adequado dos RSD. 

Desse modo, uma vez que o valores das despesas são superiores aos de receitas, 

constata-se da necessidade do serviço de subvenções do orçamento público municipal para 

continuidade da sua operação e de sua sustentação econômico-financeira. 

É válido ressaltar que a coleta de resíduos sólidos é serviço público essencial, de 

interesse de saúde pública, e está devidamente inserido no orçamento público municipal 

através da legislação orçamentária aplicável vigente, o que já vem historicamente sendo 

absorvido e considerado nas contas públicas da municipalidade. 

 

  

2019 2020 2021

Receitas  R$        59.086,00  R$        61.756,00  R$        68.971,00 

Despesas  R$      318.927,25  R$      339.497,91  R$      374.663,22 

(=) Superávit/Déficit -R$  259.841,25 -R$  277.741,91 -R$  305.692,22 
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3.4 ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar uma análise crítica da situação do manejo de 

resíduos sólidos, a qual se dá através do seguinte: 

a. Apresentação de um conjunto de indicadores de desempenho do setor e uma 

avaliação dos resultados obtidos; 

b. Apresentação das metas e ações estabelecidas na versão 2012 do PMGIRS 

de Alto Feliz, promovendo uma avaliação da situação atual do alcance das 

referidas metas e das condições de execução das ações pactuadas. 

c. Por fim, é realizada uma análise dos pontos fortes e pontos fracos do manejo 

dos resíduos com a respectiva apresentação das principais deficiências de 

acordo com a situação atual revisada dos resíduos sólidos. 

 

3.4.1 Avaliação do serviço através de indicadores de desempenho 

 

De acordo com o que estabelece o Inciso VI do Art. 19 da Lei nº 12.305/2010, é 

conteúdo mínimo do PMGIRS: “indicadores de desempenho operacional e ambiental dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos”. 

O objetivo desta seção é apresentar e avaliar a situação do serviço de manejo de 

resíduos sólidos em Alto Feliz considerando uma série de indicadores de desempenho. 

Para tanto, considerando o conjunto já consolidado de indicadores estabelecidos 

através do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) e seleção dos 

indicadores mais importantes disponíveis na plataforma Painel de Saneamento1, tais foram 

adotados pelo Município como os principais indicadores a serem monitorados desde a revisão 

do PMGIRS assim como ao longo de toda a sua implementação futura. 

Sendo assim, a Tabela 26 demonstra a relação dos indicadores mais importantes para 

monitoramento da situação do serviço de esgotamento sanitário, apresentando os valores 

para Alto Feliz e, para efeito de comparação, os valores do estado do RS e a nível federal. 

 

 

 

                                                      

1 SNIS. Painel de Saneamento. Disponível em: 
<http://appsnis.mdr.gov.br/indicadores/web/residuos_solidos/mapa-indicadores>. Acesso em: 10 jun. 2022. 
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 Tabela 26 – Indicadores do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública urbana 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR  

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores financeiros 

IN006 
Despesa per capita com manejo de 
rsu em relação à população urbana 
(R$/hab) 

430,94 119,80 141,22 

IN003 
Incidência das despesas com o 
manejo de rsu nas despesas 
correntes da prefeitura (%) 

1,71 3,11 3,78 

IN005 
Autossuficiência financeira da 
prefeitura com o manejo de rsu (%) 

14,14 64,20 56,45 

IN023 
Custo unitário médio do serviço de 
coleta (rdo + rpu) (R$/t) 

769,92 196,56 185,09 

IN043 
Custo unitário médio do serviço de 
varrição (prefeitura + empresas 
contratadas) (R$/Km) 

- 80,98 99,77 

Indicadores de cobertura 

IN015 
Taxa de cobertura regular do serviço 
de coleta de rdo em relação à 
população total do município (%) 

51,05 92,52 90,54 

IN016 
Taxa de cobertura regular do serviço 
de coleta de rdo em relação à 
população urbana (%) 

100,00 99,54 98,65 

IN014 

Taxa de cobertura do serviço de 
coleta domiciliar direta (porta-a-
porta) da população urbana do 
município. (%) 

100,00 96,07 94,59 

Indicadores operacionais 

IN028 

Massa de resíduos domiciliares e 
públicos (rdo+rpu) coletada per 
capita em relação à população total 
atendida pelo serviço de coleta 
(Kg/habitante/dia) 

0,69 0,82 0,97 

IN022 
Massa (rdo) coletada per capita em 
relação à população atendida com 
serviço de coleta (Kg/hab/dia) 

- 0,65 0,79 

IN021 
Massa coletada (rdo + rpu) per capita 
em relação à população urbana 
(Kg/hab/dia) 

1,26 0,88 1,01 
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Tabela 26 – Indicadores do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública urbana 
(continuação) 

Indicadores operacionais 

IN054 
Massa per capita de materiais 
recicláveis recolhidos via coleta 
seletiva (Kg/hab/ano) 

- 56,39 15,31 

IN032 

Massa recuperada per capita de 
materiais recicláveis (exceto matéria 
orgânica e rejeitos) em relação à 
população urbana (Kg/hab/ano) 

212,01 16,41 7,99 

IN031 

Taxa de recuperação de materiais 
recicláveis (exceto matéria orgânica e 
rejeitos) em relação à quantidade 
total (rdo + rpu) coletada (%) 

- 5,08 2,17 

IN001 
Taxa de empregados em relação à 
população urbana (empreg/1000 
hab) 

- 1,56 1,99 

Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 

 

Quanto aos indicadores financeiros verifica-se que a despesa per capita do manejo de 

resíduos sólidos urbanos (IN006) do município é muito maior do que o valor médio do estado, 

tendo em vista principalmente que em Alto Feliz, a maior proporção da população reside nas 

áreas rurais, além disso o alto custo com o manejo dos RSD é rateado em uma pequena 

população em relação aos índices estaduais. 

O indicador IN005 demonstra o que já foi apresentado no Item 3.3.4, no qual verifica-

se a falta de sustentabilidade econômico-financeiro do serviço, o qual aponta que a auto 

suficiência do setor é atualmente de 14,14%. 

Quanto aos índices de cobertura, o IN015 apresenta um índice de 51%, que apesar 

de a coleta urbana alcançar a totalidade da geografia do município, o indicador somente 

considera a população atendida com coleta regular ao menos uma vez por semana e como 

na área rural a coleta é uma vez por mês, toda esta população não é considerada no referido 

cálculo. 

Os índices IN016 e IN014 demonstram a cobertura da coleta domiciliar em Alto Feliz, 

a qual atende 100% da área urbana e 100% da população total (urbano e rural) do município. 

Já quanto aos indicadores operacionais percebe-se que os mesmos estão zerados ou 

com valor inconsistente, o que pode indicar problemas no lançamento dos dados no SNIS. 
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3.4.2 Avaliação da situação das metas e ações em manejo de resíduos 

sólidos 

 

O objetivo desta seção é promover uma avaliação das metas e programas, projetos e 

ações estabelecidos na versão original do PMGIRS (2012) para o serviço de manejo de 

resíduos sólidos, visando verificar a situação atual do seu alcance e execução. 

Este diagnóstico da situação das metas e dos programas e ações tem por objetivo 

facilitar o processo de elaboração do novo plano de ação para a presente versão do PMGIRS, 

considerando o que já foi executado e o que ainda falta implementar. 

O PMGIRS estabeleceu para cada ação um prazo para sua implementação, os quais 

são identificados na Tabela 27, que inclui o período para implementação considerando a 

aprovação do PMGIRS em 2012, ou seja, quais os anos em que a ação deveria ter sido 

executada ou tem prazo para ainda ser executada ou a meta a ser alcançada. 

 

Tabela 27 – Categorias de prazos para as ações do PMGIRS 2012 

Categorias de Prazo 
Definição  
de Prazo 

Período para 
implementação 

Emergencial Até 3 anos Até 2015 

Curto Prazo De 4 a 8 anos 2016 a 2020 

Médio Prazo De 9 a 12 anos 2021 a 2024 

Longo Prazo De 13 a 20 anos 2025 a 2032 

 

 

3.4.2.1 Diretrizes estabelecidas pelo PMGIRS 2012 

 

Inicialmente cabe citar que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos em sua versão de 2012 não estabeleceu objetivos e metas para o manejo dos 

resíduos no município, tendo somente apresentado as diretrizes estabelecidas pelo Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos1 (Planares), em sua versão preliminar de 2011, utilizando tais 

diretrizes de base para a elaboração daquela versão do PMGIRS. 

As diretrizes tomadas como base estão apresentadas na Tabela 28 a seguir, a qual é 

uma transcrição do conteúdo apresentado no PMGIRS 2012. 

                                                      

1 BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão Preliminar. Brasília, 2011. 
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Para efeitos da análise objeto desta seção, considerar-se-á as diretrizes pautadas 

como os objetivos a serem buscados pela municipalidade quanto à gestão dos diversos tipos 

de resíduos no município.  

Posteriormente, na fase de prognóstico estas diretrizes serão revisadas quanto à sua 

pertinência em relação à situação atual, assim como com relação à nova versão do Planares 

podendo ser estabelecidos novas diretrizes e objetivos. 

 

Tabela 28 – Diretrizes estabelecidas pelo Planares aplicáveis ao PMGIRS 

Categoria de Resíduo Diretrizes 

Resíduos Sólidos 
Domésticos 

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 de gases 
provenientes da biodigestão 

Materiais recicláveis 

Redução de 70% dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterros 
sanitários com base na caracterização nacional em 2012 

Implementação da coleta seletiva no meio rural 

Resíduos de serviços de 
saúde 

Fortalecimento da gestão dos resíduos sólidos de saúde nos 
estabelecimentos 

Resíduos 
agrossilvopastoris 

Destinação adequada de resíduos da criação animal por 
compostagem ou biodigestores ou outras tecnologias 

Fonte: PMGIRS de Alto Feliz, 2012. 

 

3.4.2.2 Avaliação das ações para a gestão e manejo dos resíduos sólidos 

 

O PMGIRS 2012 descreveu como “estratégias: forma ou meios pelos quais ações 

serão implementadas, sendo este conceito utilizado ao longo do documento”. 

Tendo citado o exposto acima, assim como as diretrizes acima relacionadas, o 

PMGIRS de 2012 não estabeleceu ações propriamente ditas, tendo estabelecido o que 

chamou de estratégias. 

No entanto, para efeito da avaliação objeto desta seção, considerou-se as estratégias 

estabelecidas para cada tipo de resíduo sólido como as ações a serem executadas para o 

alcance dos objetivos e diretrizes definidas no PMGIRS. 

Sendo assim, quanto às ações para a gestão e manejo dos resíduos sólidos o 

PMGIRS 2012 estabeleceu um total de 35 ações, as quais estão apresentadas na tabela a 

seguir, incluindo sua descrição, dados de investimento e prazo de implementação conforme 
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pactuado na versão anterior deste plano, separadas por tipo de resíduos aos quais ela se 

relaciona. 

Na mesma tabela, é promovida a análise da situação atual (em 2022) da 

implementação de cada ação, se já executada ou não, em andamento ou mesmo se a sua 

concepção e finalidade ainda se aplicam às necessidades do serviço em face ao diagnóstico 

atual e demandam de revisão. 
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Tabela 29 – Ações estabelecidas no PMGIRS 2012 – Ações para a gestão e manejo dos resíduos sólidos 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO DO 
PMGIRS 2012 

PRAZO 
EXECUÇÃO 

(PMGIRS 2012) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMGIRS 2012) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

Criação de incentivos à 
população para realização de 
compostagem de resíduos 
orgânicos 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 

Não 
contemplado na 
tabela de valores 

– ação não executada nos termos do PMGIRS. 
– Na área rural já é realizado, tendo em vista que o caminhão acaba coletando só 
resíduos secos e de praxe os usuários destinam os resíduos orgânicos para 
alimentação animal, adubação de hortas, etc. 
– Não há quaisquer incentivos estabelecidos para a compostagem caseira. 

Implantação de um programa de 
educação ambiental no 
município voltado ao manejo de 
resíduos sólidos 

Emergencial 
(até 2015) 

R$ 4.500,00 

– o município realiza com frequência ações de educação ambiental, nas escolas 
municipais e através da semana de meio ambiente, evento anual; 
– No entanto, não há um programa oficial com uma agenda específica e objetivos 
claros, portanto esta ação não foi executada conforme preconiza o PMGIRS. 

Realização de caracterização 
de resíduos sólidos orgânicos e 
seletivo a cada 10 anos 

Curto Prazo 
(Entre 2017 e 

2020) 
R$ 12.000,00 

– Ação não executada nos termos do PMGIRS. 
– o município atualmente possui controle do contrato de prestação de serviços, 
através do envio de relatório mensal pela empresa terceirizada  de coleta de resíduos 
que informa os percentuais de cada tipificação, tendo pelo menos este tipo. 

Capacitação técnica da equipe 
de servidores públicos 
envolvidos no gerenciamento 
dos resíduos 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
R$ 1.500,00 

– ação não realizada porém, 
– não é necessária tendo em vista que a coleta e destinação final dos resíduos 
sólidos é terceirizada, não havendo uma equipe de funcionário do município que 
realizam atividades deste tipo. 

Padronização de orientações 
para instalação e manutenção 
de dispositivos de 
acondicionamento (lixeiras) 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
– 

– Esta ação vem sendo executada; 
– A implantação de contêineres para disposição dos resíduos para a coleta pública 
vem sendo adotada pelo município de forma paulatina que em conjunto com a 
adequação da contratação da empresa terceirizada vem melhorando os aspectos 
relativos ao acondicionamento dos resíduos para a coleta pública, tratando-se desta 
da padronização que define esta ação. 

Sistematização, em planilhas 
eletrônicas, dos dados sobre 
coleta de resíduos 

Emergencial 
(até 2015) 

Não 
contemplado na 
tabela de valores 

– Na época do PMGIRS 2012 não havia qualquer tipo de controle e informação sobre 
a coleta dos resíduos, atualmente, como citado acima, a empresa terceirizada da 
coleta de resíduos faz um controle separado por destino dos resíduos pós triagem e 
informa mensalmente o município dos resultados. 
– Para sistematização das informações e indicadores, o município se utiliza do SNIS 
o qual já possui base consolidada para tal. 
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Tabela 29 – Ações estabelecidas no PMGIRS 2012 – Ações para a gestão e manejo dos resíduos sólidos (continuação) 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO DO 
PMGIRS 2012 

PRAZO 
EXECUÇÃO 

(PMGIRS 2012) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMGIRS 2012) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

Reformulação e atualização do 
programa de educação 
ambiental 

Emergencial 
(até 2015) 

R$ 800,00 – Ação não executada. 

Realização de campanhas para 
redução de resíduos orgânicos 
na coleta convencional 

Médio Prazo 
(Entre 2021 e 

2024) 
R$ 7.500,00 – Ação não executada. 

Materiais Recicláveis 

Sistematização, em planilhas 
eletrônicas, dos dados sobre 
coleta de materiais recicláveis 

Emergencial 
(até 2015) 

– – Conforme ação idêntica quanto aos resíduos domiciliares supra. 

Criação de incentivos para 
ampliação da participação da 
população na coleta seletiva 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
– – Ação não executada. 

Inserção do programa de 
educação ambiental de 
diretrizes para a redução da 
geração de resíduos recicláveis 

Emergencial 
(até 2015) 

– – Ação não executada nos termos do PMSB. 

Resíduos da Limpeza Urbana 

Elaboração de projetos de área 
de compostagem e seu 
licenciamento ambiental 

Médio Prazo 
(Entre 2021 e 

2024) 
R$ 12.000,00 – Ação não executada. 

Resíduos da Construção Civil 

Apresentação de planos de 
gerenciamento de resíduos da 
construção civil 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
– 

– Ação não executada atualmente, não vem sendo cobrado os PGRCD das obras 
aprovadas no município. 
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Tabela 29 – Ações estabelecidas no PMGIRS 2012 – Ações para a gestão e manejo dos resíduos sólidos (continuação) 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO DO 
PMGIRS 2012 

PRAZO 
EXECUÇÃO 

(PMGIRS 2012) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMGIRS 2012) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

Resíduos Funerários 

Instalação de ossuários 
Longo Prazo 
(Entre 2025 a 

2032) 
R$ 5.700,00 

– Ação não executada. 
– Contudo, os cemitérios estão sob operação de instituições religiosas, para o que 
está ação deverá ser trabalhada através do encaminhamento dos devidos processos 
licenciatório destas atividades. 

Resíduos Industriais 

Sistematização das 
informações sobre resíduos 
sólidos das empresas 
cadastradas junto à Fepam 

Emergencial 
(até 2015) 

– 

– Ação não executada. 
– Segundo o Comitê Executivo esta ação não é necessária, pois atualmente nos 
termos da legislação ambiental, cada um dos órgãos municipais e estaduais possuem 
seu âmbito de atuação bem definidos. 

Apresentação de planos de 
gerenciamento de resíduos 
industriais 

Emergencial 
(até 2015) 

– 

– Ação executada. 
– O município vem cobrando dos empreendimentos licenciados no âmbito do impacto 
local a elaboração e apresentação dos PGRS. 
– É realizado um monitoramento pelo departamento ambiental municipal do 
gerenciamento dado aos resíduos pelo gerador através de planilhas de auto 
monitoramento. 

Resíduos Agrossilvopastoris 

Realização de inventário sobre 
o manejo de dejetos de animais 
nas propriedades rurais do 
município 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
R$ 4.800,00 

– Ação não executada nestes termos. 
– Conforme explanado no Item 3.2.8, há um controle atual através dos processos de 
licenciamento ambiental do manejo dos resíduos sólidos e a exigência de planilhas 
de auto monitoramento dos resíduos sólidos e o gerenciamento dado aos mesmos; 
– O que poderia ser feito para melhorar, seria a exigência dos PGRS de acordo com 
o que estabelece o Art. 20 da Lei nº 12305/2010. 

Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento 

Apresentação de plano de 
gerenciamento de resíduos 
para estação de tratamento de 
água e efluentes e outros 
serviços de saneamento 

Longo Prazo 
(Entre 2025 a 

2032) 
– 

– ação não executada. 
– Não há necessidade desta ação uma vez que não existem estes geradores destes 
tipos de resíduos no Município. 
– Contudo, se vier a ocorrer no município da implantação de um empreendimento do 
tipo, no processo de licenciamento ambiental deverá ser exigido. 
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Tabela 29 – Ações estabelecidas no PMGIRS 2012 – Ações para a gestão e manejo dos resíduos sólidos (continuação) 

Resíduos de Serviços de Saúde 

Fiscalização dos 
estabelecimentos privados e 
solicitação de planos de 
gerenciamento de resíduos 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
– 

– Segundo a Secretaria Municipal de Saúde todas estas ações foram executadas e 
vem sendo realizadas regularmente de acordo com legislação vigente. 

Elaboração de plano de 
gerenciamento de resíduos da 
unidade de saúde 

Emergencial 
(até 2015) 

R$ 1.500,00 

Implantação dos indicadores de 
monitoramento da geração dos 
resíduos sólidos 

Médio Prazo 
(Entre 2021 e 

2024) 
– 

Adequação do local de 
armazenamento temporário de 
resíduos de serviços de saúde 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 

R$ 8.350,00 + 
R$ 1.737,00 

Capacitação das equipes de 
profissionais de saúde 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
– 

Resíduos Volumosos 

Sistematização das 
informações, em planilha 
eletrônica, da geração e coleta 
de resíduos volumosos 

Emergencial 
(até 2016) 

– 

– A empresa terceirizada responsável pela coleta seletiva nos termos da contratação 
tem por obrigação a informação das informações das quantidades destes tipos de 
resíduos, portanto esta ação está sendo executada em partes, atendendo ao objetivo 
original que é a obtenção dos dados respectivos. 

Promoção de iniciativas para 
reaproveitamento de resíduos 
volumosos 

Médio Prazo 
(Entre 2021 e 

2024) 
– 

– Conforme citado neste diagnóstico, a empresa que faz a coleta dos resíduos 
volumosos faz o desmanche dos mesmos e promove a recuperação dos materiais 
recicláveis oriundos de tal, sendo assim podendo ser considerada executada esta 
ação. 

Ajuste na Legislação 

Elaboração da política 
municipal de resíduos sólidos, 
considerando as informações 
que constam no PMGIRS 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
R$ 3.000,00 

– Na tabela de custos a ação está descrita como: análise técnica para criação de 
política municipal de gerenciamento de resíduos sólidos..... 
– Já na agenda de implementação está como “elaboração” da política. 
– Não foi criada a política municipal dos resíduos sólidos, apenas a política de 
saneamento básico. 
– Não há necessidade de estudo para tal trabalho que poderá ser executado pelo 
Setor Jurídico do próprio município. 
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Tabela 29 – Ações estabelecidas no PMGIRS 2012 – Ações para a gestão e manejo dos resíduos sólidos (continuação) 

Resíduos da Logística Reversa 

Criação de mecanismos para a 
população devolver aos 
fornecedores os bens pós 
consumo 

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
– – Ação não executada. 

Inserção de cláusula nos 
contratos de compra da 
Prefeitura para devolução aos 
fornecedores de bens pós-
consumo 

Emergencial 
(até 2015) 

– – Ação não executada. Deverá ser replicada em nova ação neste PMGIRS. 

Adequação das ações 
envolvendo resíduos da 
logística reversa aos acordos 
setoriais  

Curto Prazo 
(Entre 2016 e 

2020) 
– – Ação não executada. 

Criação de incentivos para a 
adoção de eletroeletrônicos à 
comunidades carentes 

Médio Prazo 
(Entre 2021 e 

2024) 
– – Ação não executada. 

– O município deverá atuar dentro de acordo com as orientações dos gestores dos 
acordos setoriais da logística reversa, por isso não deverá executar desta forma. 
– os acordos setoriais que deverão firmar parcerias com instituições ou associações 
afins, ficando o município a disposição para o caso de auxiliar neste aspecto. 

Verificação da possibilidade de 
envio de pneus inservíveis para 
associação de reciclagem ou 
outra instituição 

Longo Prazo 
(Entre 2025 a 

2033) 
– 

Passivo Ambiental 

Instalação de portão de acesso 
restrito à área 

Emergencial 
(até 2015) 

R$ 3.500,00 
– Portão de acesso foi instalado, porém estava caído e parte do mesmo 
possivelmente foi roubado. 

Realização de monitoramento 
da área de passivo ambiental 
municipal a cada 2 anos 

Emergencial 
(até 2015) 

R$ 1.800,00 – Ação executada. Processo arquivo conforme descrito no Item 3.3.1. 
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Tabela 29 – Ações estabelecidas no PMGIRS 2012 – Ações para a gestão e manejo dos resíduos sólidos (continuação) 

Monitoramento e Verificação de Resultados 

Criação de indicadores para 
verificação da eficiência da 
implementação do PMGIRS 

Emergencial 
(até 2016) 

– – Estas ações vem sendo executadas pelo município. O município preenche 
anualmente o SNIS informando os dados e gerando os respectivos indicadores a 
partir do mesmo, os quais são suficientes para avaliação dos resultados do PMGIRS 
em função da consolidação atual do SNIS para tal. Início da avaliação dos 

indicadores 
Emergencial 
(até 2016) 

– 
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3.4.3 Análise crítica e principais deficiências diagnosticadas 

 

O Município de Alto Feliz possui, de um modo geral, uma boa gestão do manejo dos 

resíduos sólidos em território, não havendo grandes problemas que resultem em situações de 

risco para a população, de saúde pública ou para o meio ambiente, havendo sim aspectos a 

serem melhorados para os quais foi estabelecida esta seção, que apresenta uma lista de 

pontos fortes e uma tabela contendo um resumo das principais deficiências a serem sanadas 

ou aspectos a serem melhorados. 

Como principais pontos fortes do manejo de resíduos sólidos podemos citar o que 

segue: 

 Existência de um sistema de coleta seletiva domiciliar projetado com especificações 

técnicas determinadas e memorial descrito, e firmada através de contrato com a 

empresa prestadora de serviço; 

 Atendimento da população rural com a coleta de resíduos domiciliares mensalmente; 

 Uma boa gestão dos resíduos pela população e pelo poder público, não havendo 

problemas graves com pontos de descarte irregular de resíduos; 

 Ações constantes de educação ambiental executadas nas escolas da rede municipal 

de ensino; 

 Possibilidade da realização de compostagem caseira uma vez que, em função do porte 

da área urbana, predominam edificações residenciais unifamiliares que possuem em 

geral espaços de terreno, com jardins, pátios, hortas, etc.; 

 Sistema de licenciamento ambiental funcionando adequadamente através do qual há 

um controle sobre a gestão das atividades licenciáveis de âmbito local, geradores de 

resíduos agrossilvopastoris, industriais, perigosos, entre outros; 

 Existência de roteiro de coleta de resíduos volumosos, o qual possui ampla adesão da 

população, incluindo alguns resíduos da logística reversa, como os eletrônicos; 

 Procedimentos de coleta e descarte adequados pela população dos óleos comestíveis 

 

Contudo, há ainda pontos fracos do serviço como um todo, que carecem de melhorias 

como um todo, para o que foi elaborada a Tabela 30 a seguir. 

O objetivo da tabela é apresentar um resumo das principais deficiências atuais e 

revisadas, a fim concentrar esforços na próxima fase de revisão deste PMGIRS para 

estabelecer metas e ações que visem a contínua melhoria da gestão e manejo diferenciado 

dos resíduos sólidos no município. 
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Tabela 30 – Principais deficiências e carências no serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 

DEFICIÊNCIA DESCRIÇÃO 

Coleta seletiva 

Como descrito neste diagnóstico, o município possui coleta seletiva projetada através da elaboração de um memorial 
descritivo contendo as especificações técnicas para a implementação da coleta seletiva. No entanto, atualmente, a 
separação dos resíduos não vem sendo realizada de forma efetiva pela população, o que reduz significativamente os 
resultados de eficiência da coleta seletiva. 

Não exigência de PGRCD de obras + 
Falta do Plano de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil 

– O município não possui aprovado o Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil nos termos do que dispõe à 
Resolução CONAMA 307/2002. Apesar de a gestão dos RCD não representar um grande problema em Alto Feliz, se faz 
necessário a adequação à normativa citada. 
– Além disso, visando atender ao Art. 20 da Lei nº 12.305/2010 deverá um regramento para a apresentação dos planos 
de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) para empresas e empreiteiros nas atividades da construção civil. 

Falta de um programa de educação 
ambiental formal 

– A educação ambiental é um dos princípios da PNRS e uma exigência legal da referida lei. A educação ambiental contínua 
é importante para obter melhores resultados em outras políticas públicas e ações de saneamento, tais como maior 
eficiência da coleta seletiva, reuso, reutilização, redução e reciclagem dos resíduos, entre outros. 
– Além das ações que são atualmente executadas nas escolas, não há um programa formal no município nestes termos 
que visem também a população adulta e economicamente ativa. 
– Para a coleta seletiva foi visto que existe a determinação de programação de educação ambiental permanente a ser 
implementado pela empresa terceirizada visando a maximização dos resultados na coleta seletiva. 

Falta da definição do sistema e as 
formas de participação do poder 
público municipal na logística reversa 

– A logística reversa ainda não está implantada no município e sua implantação deverá ser um desafio em virtude do 
porte do município e a prioridade que os acordos setoriais devem dar aos municípios maiores. 
– Contudo, apesar dos desafios implícitos, este PMGIRS deverá definir na fase de prognóstico as ações a serem realizadas 
pelo município para a implantação da logística reversa, de acordo com as responsabilidades compartilhadas pelo ciclo de 
vida do produto, conforme discorrido sobre no Item 3.2.7 deste PMGIRS. 

Falta de planejamento do 
gerenciamento dos resíduos 
funerários 

– No que se refere especificamente aos resíduos de exumação, atualmente não há problemas, contudo no futuro poderá 
vir a ser necessário, uma vez que os espaços tendem a ficar escassos, sendo assim há a necessidade de se estabelecer 
um planejamento para a solução desta deficiência antes que ela venha a ocorrer. 

Problema com terrenos baldios mal 
cuidados (pesquisa de percepção) 

– Na questão da limpeza urbana, a principal carência apontada pela população na pesquisa de percepção social sobre o 
saneamento básico foi a existência de muitos imóveis baldios com mato alto ou mal cuidados. Vimos neste diagnóstico 
que o Município instituiu no ano passado a Lei Municipal nº 1461/2022, tendo portanto a regulamentação necessária 
para minimização desta carência e melhoria dos aspectos da limpeza urbana. 
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Tabela 30 – Principais deficiências e carências no serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana (continuação) 

DEFICIÊNCIA DESCRIÇÃO 

Baixa frequência de coleta de RSD na 
área rural (pesquisa de percepção) 

– Na pesquisa de percepção social a população da área rural apontou como uma deficiência a baixa frequência, ou até 
mesmo a ausência, de coleta de resíduos sólidos, como a coleta é realizada 1 vez por mês em cada localidade é possível 
que haja necessidade de aumento na frequência. 
– Por outro lado, cabe salientar que não há cobrança atual da taxa de lixo, o que pode dificultar este atendimento tendo 
em vista que o aumento na frequência pode aumentar os custos da prestação do serviço, portanto, ambas as ações 
devem ser pensadas concomitantemente. 
– Outra deficiência citada na pesquisa foi a falta de disponibilidade de lixeiras na área rural, o que segundo informado 
pela secretaria responsável, o município vem adquirindo mais contêineres para disponibilizar nestes locais, porém é 
importante que na próxima revisão do memorial descritivo da coleta seletiva, esta carência venha a ser pensada e 
planejada. 

Falta de sustentabilidade econômico-
financeira do setor 

– A seção 3.3.4 demonstrou a situação econômico-financeiro do serviço de manejo dos resíduos sólidos domiciliares em 
Alto Feliz, no qual constatou-se que as receitas são menores que as despesas para a adequada prestação do serviço, não 
caracterizando assim condições de autossuficiência econômico-financeira através do sistema tributário existente; 
– Além disso, verificou-se que não há cobrança da taxa de lixo das edificações potencialmente atendidas na área rural. 
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4 PROGNÓSTICO PARA A GESTÃO E MANEJO DOS RESÍDUOS 

 

Os dados revisados no diagnóstico serviram de base para a revisão do prognóstico, 

que é composto, de um modo geral, por um conjunto de projeções futuras, proposição e 

prospectivas técnicas, pactuação dos objetivos e metas para a gestão e manejo diferenciado 

dos resíduos sólidos e o estabelecimento dos programas e ações em resíduos sólidos para o 

alcance das metas pactuadas.  

Assim como na versão original do PMSB de 2012, as informações obtidas e a análise 

das carências no manejo de resíduos foram comparadas com as diretrizes e plano de ações 

que constam no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares (BRASIL, 2022)1, agora em 

sua versão definitiva. Como resultado obteve-se as estratégias e plano de ação para a gestão 

e manejo dos resíduos sólidos em Alto Feliz. 

Todo os objetivos e metas e plano de ação contemplados neste PMGIRS, foram 

amplamente debatidos entre a administração municipal e Comitê Executivo e Conselho 

Municipal de Saneamento Básico a fim de decidir pelas melhores estratégias e ações para o 

setor, sendo então aprovadas em audiência pública no dia 24 de novembro de 2022. 

 

4.1 PROJEÇÕES 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar as prospectivas técnicas para o setor do 

manejo de resíduos sólidos, contemplando a projeção populacional para o horizonte de 

planejamento do PMGIRS e a projeção da geração futura de resíduos sólidos. 

 

4.1.1 Projeção Populacional 

 

As projeções populacionais e de demanda que compreende o horizonte de 

planejamento considera o período entre os anos de 2023 até 2042 (20 anos), considerando 

que o ano 2022 já estará no final quando da aprovação deste PMGIRS. 

                                                      

1 BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares. Brasília, 2022. Disponível em: 
<https://sinir.gov.br/informacoes/plano-nacional-de-residuos-solidos/>. Acesso em: 03 out. 2022  
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Com relação à metodologia de projeção populacional para esta revisão do PMGIRS, 

adotou-se o Método das Componentes Demográficas, sugerido pela Funasa (2018)1, o qual 

é utilizado pelo IBGE. Segundo a referida bibliografia, por considerar variáveis como 

mortalidade, fecundidade e migração, o método torna-se mais adequado para se fazer a 

projeção populacional de um município quando comparado com outros métodos tais como o 

geométrico e aritmético. 

Quanto à metodologia, conforme cita IBGE (2018)2: 

 

O método utilizado para projetar as populações do Brasil e das Unidades da 
Federação foi o método das componentes demográficas, o mesmo método 
utilizado nas Projeções 2013.  
Neste método, interagem as variáveis demográficas seguindo as coortes de 
pessoas ao longo do tempo, expostas às leis de fecundidade, mortalidade e 
migração. Para tanto, é necessário que se produzam estimativas e projeções 
dos níveis e padrões de cada uma dessas componentes. Esta se constitui na 
mais delicada etapa do processo como um todo, pois a formulação das 
hipóteses sobre as perspectivas futuras da fecundidade, da mortalidade e da 
migração requer o empreendimento de um esforço cuidadoso no sentido de 
garantir a coerência entre os parâmetros disponíveis, descritivos das 
tendências passadas, e aqueles que resultarão da projeção. 

 

Entretanto, por falta de dados disponíveis e confiáveis específicos para o município 

das variáveis utilizadas no método não é possível aplica-lo de forma direta, sendo assim 

utilizada, para a projeção populacional de Alto Feliz/RS, a Taxa de Crescimento Geométrico 

(TCG) do Estado do Rio Grande do Sul3, calculada pelo IBGE através do método das 

componentes demográficas. No que se refere à TCG, assim descreve o IBGE (2018): 

 

Taxa de Crescimento Geométrico: percentual do incremento médio anual da 
população residente em determinado espaço geográfico no período 
considerado. 

 

A equação para o cálculo da TCG é apresentada abaixo: 

 

𝑇𝐶𝐺 = [(√
𝑃𝑡
𝑃0

𝑛

)− 1] × 100 

                                                      

1 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Termo de Referência para Elaboração de 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Brasília, 2018; 
2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Projeções da População. Rio de Janeiro: IBGE, 
2018. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101597.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2022. 
3  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Projeção da população do Brasil e das Unidades 
da Federação. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html. Acesso em: 10 
out. 2022. 
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Onde: 

TCG = Taxa de Crescimento Geométrico 

n = número de anos no período 

Pt = população final; 

P0 = população inicial; 

 

Aplicando a equação nos dados de projeção populacional para o estado do Rio Grande 

do Sul, obtém-se assim a TCG para o período em estudo, utilizando a equação anteriormente 

mostrada, conforme resultados da Tabela 31. Os índices da TCG calculada demonstradas 

nesta tabela foram os utilizados para a projeção populacional do município. 

 

Tabela 31 – População Estimada para o estado do Rio Grande do Sul pelo IBGE através do 
método das componentes demográficas e cálculo da TCG – Período 2023 a 2042 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 

 

Segundo dados do último Censo realizado pelo IBGE (2010) e considerando a 

população atual informada pela Secretaria Municipal de Saúde (2022), através do cadastro 

das agentes de saúde, tem-se a Tabela 32. 

ANO

POPULAÇÃO 

ESTIMADA PARA 

RS

TCG (%)

2023 11.546.505 0,34
2024 11.582.285 0,31

2025 11.615.181 0,28

2026 11.645.142 0,26

2027 11.672.095 0,23

2028 11.695.959 0,20

2029 11.716.702 0,18

2030 11.734.344 0,15

2031 11.748.756 0,12

2032 11.759.766 0,09

2033 11.767.342 0,06

2034 11.771.486 0,04

2035 11.772.246 0,01

2036 11.769.644 -0,02

2037 11.763.729 -0,05

2038 11.754.603 -0,08

2039 11.742.344 -0,10

2040 11.727.042 -0,13

2041 11.708.791 -0,16

2042 11.687.777 -0,18
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Tabela 32 – Dados censitários da população de Alto Feliz 

REGIÃO CENSO 2010¹ SITUAÇÃO 2022² 

Urbana 816 N/A 

Rural 2.101 N/A 

Total 2.917 3.169 

Fonte: ¹IBGE (2010).  ²Secretara Municipal da Saúde (2022). 

 

A projeção populacional objeto desta seção deve partir da população atual recente 

mais conhecida que neste caso, a informada pela SMSA apresentada acima. 

Quanto às populações urbana e rural, uma vez que a fonte utilizada apenas estima a 

população total não as especificando de forma separada, utilizou-se a proporção existente no 

último Censo 2010:  28% na área urbana e 72% na área rural. 

Tem-se assim a estimativa por região para ano 2022: 

 População urbana estimada: 887 pessoas 

 População rural estimada: 2.282 pessoas 

 

Considerando assim a metodologia supra, tem-se a Tabela 33 contemplando a 

projeção para as populações total, urbana e rural do município no horizonte de planejamento. 
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Tabela 33 – Projeção para a população total, urbana e rural do município no período de 
planejamento do PMSB revisado (2022 – 2042). 

 

 

Na Tabela 33 além da variação da população total, a qual sofre a influência direta da 

TCG, há uma variação nas populações urbana e rural, pois considerou-se a ocorrência de um 

natural êxodo rural principalmente entre as populações mais jovens. Para tanto, adotou-se, 

para a população urbana, um crescimento populacional previsto a uma taxa anual de 0,50% 

sobre o período anterior, ocasionando consequentemente um decréscimo da população rural. 

 

4.1.2 Demanda Futura 

 

Para projeção da demanda futura pelo serviço de coleta e manejo de resíduos sólidos 

nesta versão do PMGIRS se fez uso do mesmo método utilizado no PMGIRS de 2012, porém 

revisando e atualizando os dados relativos ao cálculo, quando aplicável. 

A geração per capita é definida como a quantidade de resíduos gerada por cada 

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 

TOTAL URBANA RURAL URBANA RURAL

hab. hab. hab. % %

2022 0,40 3.169 887 2.282 28,0% 72,0%

2023 0,38 3.182 892 2.290 28,0% 72,0%

2024 0,36 3.194 896 2.298 28,1% 71,9%

2025 0,34 3.205 901 2.304 28,1% 71,9%

2026 0,31 3.215 905 2.310 28,2% 71,8%

2027 0,28 3.225 910 2.315 28,2% 71,8%

2028 0,26 3.234 914 2.320 28,3% 71,7%

2029 0,23 3.242 919 2.323 28,3% 71,7%

2030 0,20 3.249 923 2.326 28,4% 71,6%

2031 0,18 3.255 928 2.327 28,5% 71,5%

2032 0,15 3.260 933 2.327 28,6% 71,4%

2033 0,12 3.265 937 2.328 28,7% 71,3%

2034 0,09 3.269 942 2.327 28,8% 71,2%

2035 0,06 3.272 947 2.325 28,9% 71,1%

2036 0,04 3.274 951 2.323 29,1% 70,9%

2037 0,01 3.275 956 2.319 29,2% 70,8%

2038 -0,02 3.275 961 2.314 29,3% 70,7%

2039 -0,05 3.274 966 2.308 29,5% 70,5%

2040 -0,08 3.272 971 2.301 29,7% 70,3%

2041 -0,10 3.269 976 2.293 29,8% 70,2%

2042 -0,13 3.265 980 2.285 30,0% 70,0%

POPULAÇÃO

TCGANO
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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 34 apresenta a variação da taxa de geração 

de acordo com o tamanho da cidade. 

 

Tabela 34 – Geração de resíduos per capita no Brasil. 

Tamanho da cidade 
População urbana 

(habitantes) 
Geração per capita 

(kg/hab.dia) 

Pequena Até 30.000 0,50 

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

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

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

Fonte: CEMPRE (2000)1. 

 

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 à grande variabilidade da composição por diferença de 

classe, população e costumes. Entretanto, estas informações são de extrema importância no 

planejamento ambiental do município.  

Desta forma, para se estimar a geração e composição gravimétrica dos resíduos 

sólidos domésticos do município de Alto Feliz, baseou-se no estudo realizado por Pessin et 

al.(2002)2, sendo as percentagens de geração, apresentadas na Figura 64. 

 

                                                      

1 COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM (CEMPRE). Lixo municipal – manual de gerenciamento 
integrado. São Paulo: CEMPRE, 2000. 
2 PESSIN, N.; MANDELLI, S. M. D. C.; QUISSINI, C. S. Diagnóstico Preliminar da Geração de Resíduos Sólidos 
Domésticos em Sete Municípios de Pequeno Porte da Região do Vale do Caí - RS. IN III Simpósio Internacional de 
Qualidade Ambiental - Gestão Ambiental, Urbana e Industrial, 2002. Porto Alegre: Associação Brasileira de 
Engenharia Ambiental, 2002. 
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Figura 64 – Geração de resíduos per capita para o município de Alto Feliz. 

 

*Fonte: modificado de Pessin et al. (2002). 
 

O município possui coleta convencional e seletiva na área urbana e na área rural. A 

abrangência da coleta de resíduos orgânicos e recicláveis é de 100% na área urbana, 

enquanto na área rural a abrangência é de 100% das comunidades rurais porém realizada 1 

vez ao mês. 

Para o valor da geração per capita considerou-se o valor da Tabela 34, portanto de 

0,50 Kg/habitante.dia. 

Deste modo, considerando as informações de crescimento populacional, e os dados 

de geração per capita e composição gravimétrica adotada para Alto Feliz, obtém-se a geração 

de resíduos sólidos domiciliares ano a ano conforme tabela a seguir. 
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Tabela 35 – Estimativa de crescimento e geração de resíduos sólidos domiciliares para Alto Feliz. 

 

 

Ano
População 

atendida

Geração per 

capita 

(kg/hab.dia)

RSU 

(kg/dia)

Fração 

Orgânica 

(kg/dia)

Plástico 

(kg/dia)

Vidro 

(kg/dia)

Papel / 

papelão 

(kg/dia)

Metais 

ferrosos 

(kg/dia)

Metais não 

ferrosos 

(kg/dia)

Madeira 

(kg/dia)

Panos, Couro, 

Borracha 

(kg/dia)

Cont. 

químico 

(kg/dia)

Cont. 

biológico 

(kg/dia)

Diversos 

(kg/dia)

2023 3.182 0,5 1.591 646 266 291 62 56 5 2 51 2 175 37

2024 3.194 0,5 1.597 648 267 292 62 56 5 2 51 2 176 37

2025 3.205 0,5 1.603 651 268 293 62 56 5 2 51 2 176 37

2026 3.215 0,5 1.608 653 268 294 63 56 5 2 51 2 177 37

2027 3.225 0,5 1.613 655 269 295 63 56 5 2 52 2 177 37

2028 3.234 0,5 1.617 657 270 296 63 57 5 2 52 2 178 37

2029 3.242 0,5 1.621 658 271 297 63 57 5 2 52 2 178 37

2030 3.249 0,5 1.625 660 271 297 63 57 5 2 52 2 179 37

2031 3.255 0,5 1.628 661 272 298 63 57 5 2 52 2 179 37

2032 3.260 0,5 1.630 662 272 298 64 57 5 2 52 2 179 37

2033 3.265 0,5 1.633 663 273 299 64 57 5 2 52 2 180 38

2034 3.269 0,5 1.635 664 273 299 64 57 5 2 52 2 180 38

2035 3.272 0,5 1.636 664 273 299 64 57 5 2 52 2 180 38

2036 3.274 0,5 1.637 665 273 300 64 57 5 2 52 2 180 38

2037 3.275 0,5 1.638 665 273 300 64 57 5 2 52 2 180 38

2038 3.275 0,5 1.638 665 273 300 64 57 5 2 52 2 180 38

2039 3.274 0,5 1.637 665 273 300 64 57 5 2 52 2 180 38

2040 3.272 0,5 1.636 664 273 299 64 57 5 2 52 2 180 38

2041 3.269 0,5 1.635 664 273 299 64 57 5 2 52 2 180 38

2042 3.265 0,5 1.633 663 273 299 64 57 5 2 52 2 180 38
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4.2 ESTRATÉGIAS PARA A GESTÃO E MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

Nesta seção estão apresentadas as estratégias e proposições técnicas para a gestão 

e manejo diferenciado e adequado para os diversos tipos de resíduos sólidos gerados no 

município. Tais estratégias foram elaboradas e propostas a partir da situação atual de manejo 

visando sanar as carências identificadas no diagnóstico. 

Além disso, para a definição das estratégias deste PMGIRS apresentadas nesta 

seção, procurou-se promover a compatibilização com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

– PLANARES (BRASIL, 2022), para tanto considerando as diretrizes e estratégias elencadas 

de acordo com o que sugere o referido plano nacional. 

O PMGIRS de 2012, considerou os seguintes conceitos de diretrizes e estratégias:  

a) Diretrizes: as linhas norteadoras por grandes temas, sendo que no plano 

municipal, não se adotou esta terminologia, pois as referidas diretrizes foram 

estabelecidas pelo Planares;  

b) Estratégias: forma ou meios pelos quais ações serão implementadas, sendo 

este conceito utilizado ao longo desta seção. 

 

Considerando assim o exposto, a estratégias apresentadas aqui constantes do 

PMGIRS de Alto Feliz compartilham e compatibilizam com as diretrizes que constam na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) e no PLANARES (BRASIL, 2022) e 

com a solução das deficiências identificadas no Diagnóstico, e foram base para a construção 

do plano de ações que compõe este PMGIRS, assim como para sua implementação. 

As estratégias deste PMGIRS buscam também atender à parte do conteúdo mínimo 

do Art. 19 da Lei nº 12.305/2010, os quais tem relação com as definições desta fase de  

prognóstico para o manejo adequado dos resíduos sólidos. 

As diretrizes e estratégias do Plano Nacional de Resíduos Sólidos que tem alguma 

influência sobre este Plano Municipal de Resíduos Sólidos foram elencadas nas Tabela 36 a 

Tabela 40. 

Tais diretrizes e estratégias constantes das tabelas são aquelas em que o município 

possui alguma participação, seja como executor das políticas públicas decorrentes, seja como 

colaborador da federação ou o estado ou simplesmente que tenha alguma aplicabilidade no 

município. A simples inserção das diretrizes e estratégias do Planares neste PMGIRS não 

assegura que o Município possa simplesmente implementá-las, pois muitas delas se fazem 

necessárias ações conjuntas entre os entes federados, assim como a iniciativa privada. 
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Conforme pode ser visto nas tabelas abaixo, o Planares estabeleceu conjuntos de 

diretrizes que visam um objetivo geral, as quais por sua vez são compostas por estratégias 

com objetivos específicos, as quais tem por objetivo nortear a execução das ações. Cabe 

assim ressaltar que alguns conjunto de diretrizes não foram inseridos neste PMGIRS, uma 

vez que não são aplicáveis ao município, como é o caso daquelas visando iniciativas de 

recuperação de lixões, cuja situação antiga o Município já recuperou e está em fase final do 

monitoramento da área, assim como as diretrizes que visam a inclusão social e participação 

de associações de catadores, sobre o que foi discorrido no Diagnóstico da inexistência de 

pessoas que tem fazem desta sua principal atividade no município. 

 

Tabela 36 – Diretrizes e Estratégias do PLANARES para Aumento da Capacidade 
Institucional dos Titulares 

DIRETRIZ ESTRATÉGIA 

Diretriz 1A - Aumentar a sustentabilidade 
econômico-financeira dos municípios 
para a prestação dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Estratégia 2: Avaliar a situação de dependência dos 
entes federados em relação aos recursos federais e 
viabilizar instrumentos para a autossustentabilidade de 
recursos por parte de cada ente. 

Diretriz 2C - Fortalecer a gestão dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos 

Estratégia 13: Fortalecer a capacidade fiscalizadora dos 
titulares e dos entes reguladores, mediante a 
disponibilização de bases de dados completas e 
atualizadas. 

Estratégia 15: Incentivar processos participativos e de 
controle social como instrumentos de gestão 
democrática de política urbana. 

Diretriz 2D - Fomentar e implantar a 
gestão regionalizada de resíduos sólidos 

Estratégia 18: Apoiar a estruturação de arranjos 
institucionais de municípios para a gestão regionalizada 
dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, estimulando sua organização segundo 
características estruturantes do espaço geográfico, 
como o tamanho da população, a quantidade de 
municípios, bem como escalas espaciais ótimas, de 
forma a viabilizar soluções de longo prazo. 

Estratégia 22: Incentivar estados e municípios a 
considerar, no licenciamento ambiental de 
empreendimentos para a destinação final de resíduos e 
rejeitos, a priorização de soluções de caráter regional ou 
compartilhadas por mais de um ente federativo. 

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2022. 

 

Tabela 37 – Diretrizes e Estratégias do PLANARES para Gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos 

DIRETRIZ ESTRATÉGIA 

Diretriz 1B - Universalizar a cobertura dos 
serviços de coleta de RSU 

Estratégia 7: Estimular a inovação em novos arranjos 
logísticos e estruturais para expansão dos serviços de 
coleta de RSU, investindo em pesquisa e mediante 
cooperação técnica. 
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Tabela 37 – Diretrizes e Estratégias do PLANARES para Gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (continuação) 

DIRETRIZ ESTRATÉGIA 

Diretriz 2A - Reduzir a geração de 
resíduos sólidos urbanos e aumentar a 
reutilização de produtos 

Estratégia 12: Incentivar a inserção de critérios 
ambientais nas licitações públicas, orientando, quando 
viável técnica e economicamente, a aquisição de 
produtos reutilizáveis. 

Estratégia 14: Estimular os municípios a adotarem 
medidas que promovam a redução da geração de 
resíduos sólidos, como por exemplo, por meio de 
cobrança diferenciada. 

Diretriz 2B - Reduzir a geração de 
resíduos e a quantidade de rejeitos 
encaminhados para disposição final 
ambientalmente adequada 

Estratégia 17: Estimular a promoção da educação 
ambiental por meio de ações, campanhas e projetos que 
envolvam as instituições públicas e privadas, o setor 
educacional, a sociedade civil e o setor empresarial, 
visando à conscientização sobre a importância do 
consumo sustentável, descarte consciente e coleta 
seletiva, como formas de redução dos impactos 
ambientais. 

Estratégia 18: Estimular o fortalecimento da gestão 
ambiental nos municípios a partir de capacitação técnica 
de servidores e gestores públicos para, por meio da 
educação ambiental, serem agentes multiplicadores nos 
diversos aspectos da gestão de resíduos sólidos e da 
formação da cidadania ambiental. 

Estratégia 19: Estimular municípios e consórcios a 
realizarem concessões com critérios de desempenho e 
medição dos contratos com base no desvio de massa 
dos aterros sanitários. 

Estratégia 24: Incentivar municípios a adotar cobrança 
diferenciada para a massa de RSU encaminhada para 
disposição final, visando ao aumento de competitividade 
de outras soluções de destinação final ambientalmente 
adequadas. 

Diretriz 4A - Estimular o mercado da 
reciclagem, de produtos recicláveis e/ou 
compostáveis e priorizar o uso dessas 
matérias-primas 

Estratégia 38: Incentivar estados e municípios a realizar 
ações de valorização de resíduos orgânicos. 

Diretriz 4B - Expandir e consolidar a 
coleta seletiva de resíduos secos e 
orgânicos 

Estratégia 39: Instituir comunicação social continuada, 
como ferramenta para estimular a segregação adequada 
de resíduos na fonte geradora. 

Estratégia 40: Estimular o estabelecimento de 
programas e ações por estados e municípios para 
descarte de resíduos com segregação prévia. 

Estratégia 41: Apoiar a estruturação gradativa de coleta 
seletiva em sistemas conteinerizados com três frações, 
considerando resíduos orgânicos, resíduos secos e 
rejeitos. 

Estratégia 43: Incentivar a instituição de sistemas de 
separação na fonte dos resíduos gerados como 
condição no processo de licenciamento ambiental 
municipal e estadual. 

Estratégia 45: Capacitar e auxiliar municípios na 
identificação de modelo de coleta seletiva pertinente às 
suas características, evitando modelos técnica e 
economicamente ineficientes para a realidade local. 
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Tabela 37 – Diretrizes e Estratégias do PLANARES para Gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (continuação) 

DIRETRIZ ESTRATÉGIA 

Diretriz 4C - Implementar, fortalecer e 
consolidar sistemas de logística reversa 

Estratégia 46: Assegurar a implantação dos sistemas 
de logística reversa, nacionalmente instituídos, para 
todos os fluxos de resíduos previstos em lei federal, e 
respectivos decretos e demais instrumentos  
normativos. 

Diretriz 4D - Valorizar e aumentar a 
reciclagem dos resíduos secos 

Estratégia 54: Incentivar os municípios e estados a 
incluir unidades de triagem de resíduos, 
preferencialmente as mecanizadas, como condição para 
o licenciamento de unidades de disposição final e para a 
renovação de contratos de prestação de serviços. 

Diretriz 4E - Valorizar e aumentar a 
recuperação dos resíduos orgânicos 

Estratégia 55: Estruturar ações para recuperação da 
fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos como 
fração a ser desviada da disposição final. 

Estratégia 56: Estimular programas municipais focados 
na segregação na fonte da fração orgânica dos RSU, 
principalmente junto a grandes geradores. 

Estratégia 62: Fomentar o uso de fertilizante orgânico, 
composto ou organomineral, produzido a partir de 
resíduos sólidos urbanos. 

Estratégia 63: Orientar a adoção de leis municipais com 
a obrigatoriedade gradativa para grandes geradores 
destinarem resíduos orgânicos para unidades de 
compostagem ou digestão anaeróbia, quando técnica e 
economicamente viável. 

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2022. 

 

Tabela 38 – Diretrizes e Estratégias do PLANARES para gestão dos Resíduos da 
Construção Civil (RCC) 

DIRETRIZ ESTRATÉGIA 

Diretriz 1A - Eliminar as áreas de 
disposição final inadequada de RCC 

Estratégia 3: Desenvolver capacitação técnica para a 
gestão adequada e beneficiamento do RCC. 

Estratégia 4: Eliminar as áreas de disposição final 
inadequada de RCC 

Estratégia 6: Incentivar os municípios a adotarem 
definições para grandes geradores de RCC, visando 
facilitar a sua identificação e a fiscalização para o 
cumprimento de suas responsabilidades. 

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2022. 

 

Tabela 39 – Diretrizes e Estratégias do PLANARES para gestão dos Resíduos dos Serviços 
de Saúde (RSS) 

DIRETRIZ ESTRATÉGIA 

Diretriz 1A - Assegurar o tratamento e 
reduzir a periculosidade dos resíduos de 
serviços de saúde 

Estratégia 1: Apoiar os estados e municípios na criação 
de sistemas de fiscalização dos serviços de coleta, 
tratamento e disposição final dos RSS. 

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2022. 

 



 

140 

 

Tabela 40 – Diretrizes e Medidas do PLANARES para incentivar a gestão Regionalizada de 
Resíduos Sólidos 

DIRETRIZ ESTRATÉGIA 

Diretriz 1A - Fortalecimento da gestão 
regionalizada de resíduos sólidos por 
meio das seguintes estratégias: 

Estratégia 1: Desenvolver os instrumentos da PNRS 
junto aos consórcios estabelecidos para gestão de  
resíduos sólidos; 

Estratégia 2: Fomentar a gestão associada para a 
implantação e operação de unidades compartilhadas e 
soluções conjuntas para transbordo, triagem, 
recuperação, tratamento, destinação dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos; 

Estratégia 3: Disponibilizar oportunidades exclusivas 
para que consórcios públicos e arranjos intermunicipais 
e interfederativos obtenham recursos federais para 
projetos de gestão de resíduos sólidos; 

Estratégia 4: Capacitar os consórcios públicos e demais 
arranjos intermunicipais e interfederativos para a 
implantação de soluções tecnológicas que maximizem o 
desvio de resíduos sólidos das unidades de disposição 
final; 

Estratégia 5: Desenvolver fluxos de processos e 
modelos de documentos que possam ser replicados, 
mediante ajustes referentes a especificidades locais ou 
regionais, de forma a acelerar o desenvolvimento de 
consórcios e soluções regionalizadas e o cumprimento 
de objetivos estabelecidos na PNRS e PNSB. 

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2022. 

 

Além das diretrizes e estratégias estabelecidas pelo Planares apresentadas supra, o 

mesmo plano federal elaborou um resumo das diretrizes e estratégias instituídas pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (BRASIL, 2010), as quais são apresentadas na Tabela 

41, e assim como as anteriores, sendo somente selecionadas aquelas em que o Município 

esteja definido como um dos responsáveis, exceto aquelas que não sejam aplicáveis ao 

Município em função de especificidades locais. 

 

Tabela 41 – Diretrizes e Estratégias da PNRS 

Diretrizes e Estratégias Responsável 

Observar a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de 
residuos sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos 

Governo Federal (MMA, MDR 
e MS/FUNASA), Estados, DF, 

Municípios, Consórcios 
Públicos e setor produtivo 

Obedecer às normas estabelecidas pelos órgãos competentes 
para a utilização de resíduos sólidos nos processos de 
recuperação energética, incluindo o coprocessamento, 
empregando tecnologias com comprovada viabilidade técnica e 
ambiental e com a implantação de programa de monitoramento 
de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental 

Governo Federal (MMA, MDR 
e MME), Estados, DF, 
Municípios, Consórcios 

Públicos e setor produtivo 
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Tabela 41 – Diretrizes e Estratégias da PNRS (continuação) 

Diretrizes e Estratégias Responsável 

Realizar a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos 
territórios, sem prejuízo das competências de controle e 
fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador 
pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido na 
PNRS 

Municípios, Consórcios 
Públicos e DF 

Adotar medidas que promovam a redução da geração dos 
resíduos, principalmente os resíduos perigosos, na forma prevista 
nos respectivos planos de resíduos sólidos e nas demais normas 
aplicáveis 

Geradores de resíduos 
pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado 

Organizar e manter o Sistema Nacional de Informações sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), articulado com o Sinisa e o 
Sinima 

Governo Federal (MMA), 
Estados, DF, Municípios e 

Consórcios Públicos 

Fornecer ao MMA todas as informações necessárias sobre os 
resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na 
periodicidade estabelecidas em regulamento 

Estados, DF, Municípios, 
Consórcios Públicos, setor 

produtivo e entidades gestoras 
de sistemas de logística 

reversa 

Elaborar e implementar plano de resíduos, de acordo com a 
abrangência, competências e conteúdo mínimo definidos em leis 
e regulamentos 

Governo Federal (MMA), 
Estados, DF, Municípios 
e geradores de resíduos 

(pessoas físicas ou jurídicas) 
conforme art. 20 da PNRS e 

seu regulamento 

Garantir a efetividade das ações voltadas para assegurar a 
observância da PNRS e das diretrizes e demais determinações 
estabelecidas em Leis e regulamentos 

Governo Federal (MMA, MDR 
e MS/FUNASA), Estados, DF, 

Municípios, Consórcios 
Públicos, setor produtivo, 

entidades gestoras de 
sistemas de logística reversa e 

sociedade em geral 

Organizar a prestação direta ou indireta dos serviços de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, observados o respectivo 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 
11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020, e as disposições 
em Leis e regulamentos 

DF e Municípios 

Instituir, sempre que possível, medidas indutoras e linhas de 
financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas 
elencadas no art. 42 da PNRS 

Governo Federal (MMA e ME), 
Estados, DF, Municípios, 
instituições financeiras 

Instituir, sempre que possível, normas com o objetivo de 
conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas 
as limitações da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), às atividades dispostas no art. 
44 da PNRS 

Governo Federal (MMA e ME), 
Estados, DF e Municípios 
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Tabela 41 – Diretrizes e Estratégias da PNRS (continuação) 

Diretrizes e Estratégias Responsável 

Implantar a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos obedecendo aos prazos e requisitos dispostos no art. 54 
da PNRS, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007 

DF e Municípios 

Assegurar sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos por meio de 
instrumento de remuneração, com cobrança dos usuários, 
garantida a recuperação dos custos decorrentes da prestação 
dos serviços essenciais e especializados. 

Municípios, DF e Consórcios 
Públicos 

Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação 
e o empreendedorismo na gestão e no gerenciamento de 
resíduos sólidos, de forma a desenvolver a cadeia de valor dos 
resíduos sólidos. 

Governo Federal (MMA, MDR 
e MS/FUNASA), Estados, DF, 

Municípios, Consórcios 
Públicos e setor produtivo 

Fonte: Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2022. 

 

 

4.2.1 Coleta Seletiva 

 

A adequada gestão e prestação de serviços de coleta e manejo dos resíduos sólidos 

urbanos somente se dá com uma coleta seletiva eficiente e eficaz. 

Conforme foi discorrido no Diagnóstico, no Item 3.2.2 deste relatório, o Município 

possui a concepção de um sistema de coleta seletiva já montada, através de memorial 

descrito que determina as especificações técnicas para a prestação do serviço. 

A Lei nº 12.305/2010 estabelece como conteúdo mínimo, o inciso V abaixo. 

 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados 
nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e 
observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

 

Neste aspecto, o Município de Alto Feliz, através do memorial descritivo e das 

especificações técnicas citadas acima, estabelece com base nos referidos documentos 

técnicos todos os procedimentos operacionais mínimos a serem adotados pelo prestador de 

serviço, visando a devida operação da coleta seletiva, a realização da triagem dos resíduos 

secos visando ao máximo a segregação e aproveitamento dos recicláveis e a disposição final 

ambientalmente adequada em aterros sanitários devidamente licenciados. 

A coleta seletiva trata-se de instrumento essencial para o atendimento de grande parte 

das diretrizes estabelecidas pelo Planares, tais como aquelas que visam a redução de 
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resíduos e rejeitos encaminhados para a disposição final, assim como as que tem por objetivo 

o aumento da reciclagem dos resíduos sólidos. 

Neste sentido, a coleta seletiva pressupõe que são facilitadas as atividades de 

separação dos resíduos realizadas no galpão de triagem da empresa contratada ou na central 

do aterro sanitário para onde os resíduos são enviados, proporcionando economia nas 

atividades voltadas a triagem e reciclagem de material, acarretando em diminuição dos custos 

de operação para a empresa terceirizada para onde os resíduos são levados. Desse modo, 

considerando a menor quantidade de resíduos que irão para a disposição final, e o maior 

aproveitamento de materiais recicláveis, há uma evolução da relação custo-benefício o que 

facilita a obtenção de preços e contratos mais vantajosos nos processos licitatórios futuros. 

Contudo, de acordo com o diagnóstico, apesar da existência do sistema de coleta 

seletiva, os resultados alcançados não vem sendo garantidos, pois a questão da separação 

dos resíduos assim como a disposição pelos usuários dos tipos resíduos corretos (secos ou 

orgânicos) nos dias da coleta deste tipo de material não vem sendo asseguradas. 

Assim, considera-se de grande importância econômica e ambiental a implantação 

prática da coleta seletiva, a fim de ampliar sua eficiência e eficácia, cujas estratégias são 

descritas a seguir. 

A coleta seletiva no município ainda carece de regulamentação a fim de determinar os 

procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados pela sociedade bem 

como a responsabilidade do poder público na coleta seletiva, sendo em resumo: 

 À população: obrigações de acondicionar adequadamente e de forma diferenciada, 

conforme regulamento, os resíduos sólidos gerados e disponibilizar adequadamente 

os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução; 

 Ao poder público: compete a operação da coleta seletiva e encaminhamento para a 

destinação final de todos estes resíduos, bem como a fiscalização do cumprimento 

pela população dos regramentos estabelecidos. 

o As atividades de fiscalização do contrato de prestação de serviços assim como 

o cumprimento pela população cabem à Secretaria Municipal da Obras e 

Viação; 

o As ações de educação ambiental estão a cargo da empresa terceirizada 

contratada para o serviço de coleta, sob responsabilidade de fiscalização da 

Secretaria de Obras e Viação, por tratar-se do órgão fiscal de contrato. 

 

Concomitante com as regulamentações descritas, as ações de educação ambiental de 

caráter permanente são fundamentais para a coleta seletiva, pois é através da 

conscientização da população, abrangendo temas como, por exemplo, da importância e forma 

de separação dos resíduos sólidos domiciliares se alcançará a máxima eficiência e ganhos 
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ambientais e econômicos possíveis. Para tanto, o município deverá promover a 

implementação de programas e ações permanentes de educação ambiental e além disso, nos 

termos do que estabelece o contrato de prestação de serviços de coleta, é imprescindível que 

haja a entrega dos programas de educação ambiental contratados e a respectiva mensuração 

dos resultados obtidos e a retro avaliação e planejamento das melhorias. 

Desse modo, aspecto importante na gestão da coleta seletiva é a continuidade na 

obtenção de informações de forma diferenciada das quantidades volumes manejadas na 

central de resíduos da empresa contratada, visando a formação de histórico das quantidades 

totais recolhidas, quantidades de materiais recicláveis aproveitados, quantidade de resíduos 

orgânicos enviados para compostagem, quantidade de rejeitos enviados para a disposição 

final ambientalmente adequada, entre outros. Tais informações são importantes para o 

controle das metas deste PMGIRS e o preenchimento adequado do SNIS. Preferencialmente 

é importante que as informações acima descritas sejam prestadas com o máximo de 

detalhamento possível, na medida do operacionalmente possível, por tipo de materiais 

reciclados e seus respectivos quantitativos. 

No que se refere ao manejo e destinação final dos resíduos sólidos, é importante que 

haja por parte do município a alteração dos contratos, a ser adotado nos termos de referência 

dos futuros processos licitatórios de contratação, visando incluir a compostagem dos resíduos 

orgânicos a fim de atender o disposto no Inciso V do Art. 36 da Lei nº PNRS: “V - implantar 

sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes 

econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido”. Esta adoção deverá ser 

dar a médio prazo para que haja o máximo de empresas com sistemas ambientalmente 

sustentáveis e devidamente licenciados operando, considerando ainda a questão da falta de 

sustentabilidade econômico-financeiro atual do serviço mediante as taxas, questão que 

deverá ser levada em conta para que não seja provocado um aumento da situação deficitária 

atual. 

Conforme estabelece diretriz do Planares, deve ser planejada e projetada a 

estruturação gradativa ou implementação futura de um sistema conteinerizado com separação 

entre os três tipos: rejeitos, secos e orgânicos, o que aliado à programa de educação 

ambiental contínuo, poderá ser obtidos ganhos consideráveis no aproveitamento de materiais 

e redução de custos, por outro lado, há necessidade de investimentos e possibilidade de 

aumento de custos com a adoção desta alternativa, por isso deverá ser analisada pois 

impactará nas metas de aumento dos índices de autossuficiência financeira do setor. No 

entanto, esta alternativa deve ser considerada a médio prazo a fim de que outras definições 

venham a ocorrer que podem alterar tal projeto, como a futura gestão associada com outros 

municípios. Este projeto deverá ser contemplado em revisões futuras do memorial descritivo 

que estabelece as especificações técnicas da coleta seletiva. 
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Mesmo que haja a participação futura do município em projeto e sistema de manejo e 

gestão associada com outros municípios, todas as diretrizes e estratégias aqui relacionadas 

ainda devem ser consideradas e aplicadas. 

 

4.2.2 Gestão dos resíduos da logística reversa 

 

Como conteúdo mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

a PNRS, através dos Incisos XV e XVI do Art. 19, estabeleceu o segue: 

 

Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o 
seguinte conteúdo mínimo:  
[...] 
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local 
na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e 
de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos; 
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito 
local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento 
de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa 
previstos no art. 33; 

 

A PNRS instituiu o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos e a logística reversa, como um de seus principais instrumentos, de forma a desonerar 

os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, a partir 

de responsabilidades atribuídas ao setor privado.  

Conforme definição da PNRS, a logística reversa 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”. 

Conforme determina a Lei nº 12.305/2010, em especial o Art. 33, e o Decreto nº 

7.404/2010, em especial os Art. 15 a 17, assim como o Decreto nº 9.177/2017, com relação à 

Logística Reversa são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de:   

  Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso constitua resíduo perigoso;   

  Pilhas e baterias;   

  Pneus;   
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  Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;   

  Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;   

  Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;  

 Respectivos resíduos e embalagens dos acima citados.  

 

Neste sentido, comerciantes, distribuidores, importadores e fabricantes dos produtos 

geradores de  resíduos especiais  são  responsáveis  pelo  acondicionamento,  

armazenamento temporário,  coleta,  transporte,  reutilização,  reciclagem, destinação, 

tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e seus rejeitos, bem 

como da coleta nos pontos de revenda e distribuição, também respondendo pelo passivo 

ambiental e pela recuperação de áreas degradadas quando causados por sua disposição 

inadequada. 

O conteúdo abaixo já foi apresentado na Seção 3.2.7 (p.91) deste PMGIRS, mas é 

importante repetir a fim de contextualizar, a fim de determinar e definir os limites da 

participação do poder público municipal nos sistemas de logística reversa no município.  

O SINIR (2022)1 caracteriza a logística reversa em seu portal da internet, conforme 

transcrito abaixo: 

A Logística Reversa 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. 

 

O mesmo SINIR (2022) destaca a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos e pela implementação da logística reversa: 

 

O cidadão, no papel de consumidor, é responsável por descartar os resíduos 
nas condições solicitadas e nos locais estabelecidos pelos sistemas de 
logística reversa. 
O setor privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, sua reincorporação na 
cadeia produtiva, adoção de inovações que tragam benefícios 
socioambientais bem como pelo uso racional dos materiais e prevenção da 
poluição ambiental. 
Por fim, cabe ao Poder Público a fiscalização do processo e, de forma 
compartilhada com os demais responsáveis pelo sistema, conscientizar e 
educar o cidadão. 

 

Desse modo, considerando o exposto acima, fica evidente o papel de cada um dos 

atores na implementação da logística reversa. Aos consumidores cabe fazer a separação do 

                                                      

1 SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SINIR. Logística reversa. 
Disponível em: <https://sinir.gov.br/perfis/logistica-reversa/logistica-reversa/>. Acesso em: 22 jun. 2022 
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resíduos e ir até os locais indicados para fazer o descarte. Ao setor privado incorre a 

operacionalização, às suas custas, do sistema como um todo, restando à Prefeitura Municipal, 

no âmbito local, os procedimentos de orientação, educação e conscientização, bem como os 

atos fiscalizatórios necessários. 

Cabe citar o que estabelece o § 7º do Art. 33 da Lei nº 12.305/2007 no que se refere 

à participação do poder público municipal na operacionalização da logística reversa:  

 

§7º  Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 
empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de 
logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as 
ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma 
previamente acordada entre as partes. 

 

O Art. 36 da Lei nº 12.305/2007 complementa o disposto acima: 

 

Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos: 
[...] 
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de 
compromisso na forma do § 7º do art. 33, mediante a devida remuneração 
pelo setor empresarial; 

 

Com base no que dispõem os dispositivos legais supra, o município até poderá se 

responsabilizar por partes da operação da cadeia da logística reversa, principalmente no 

âmbito local, desde que firmado em acordo setorial ou termo de compromisso e mediante a 

devida renumeração pelo serviço prestado. 

Visando a implantação da logística reversa, nos termos do que estabelece a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos, como citado acima foram criados os instrumentos 

denominados “acordos setoriais”, os quais tratam-se basicamente de um contrato entre o 

poder público e fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes visando a 

implementação na prática da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

para o que cada setor produtivo estabeleceu uma entidade gestora. 

Um quadro com todos os acordos setoriais implementados, segundo o SINIR, estão 

apresentados na Tabela 20 (pg. 94 deste PMGIRS). 

Todavia é importante citar aqui que, de um modo geral, alguns dos acordos setoriais 

da tabela tendem à inicialmente disponibilizar PEVs em grandes municípios, onde há uma 

maior concentração de pessoas e portanto de geração dos respectivos resíduos, fato este que 

dificulta a implementação da logística reversa em pequenos municípios como Alto Feliz/RS o 

que se torna um desafio maior para que a mesma venha a funcionar nos termos aqui 
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estabelecidos, mas de acordo com o aqui exposto, considerar-se-á que gestores dos referidos 

acordos setoriais estejam dispostos a colaborar com as políticas públicas municipais para a 

gestão dos resíduos da logística reversa estabelecidas por este PMGIRS, sobre as quais é 

apresentado a seguir. 

Considerando assim o pleno funcionamento dos acordos setoriais, o princípio dos 

limites da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos em que o poder 

público municipal possui a função de executar a orientação, educação e conscientização, bem 

como os atos fiscalizatórios necessários à operação da logística reversa, o Município deverá 

assim atuar como um facilitador e instigador do processo de implantação dos sistemas de 

logística reversa no município devendo para tanto executar as seguintes estratégias e 

medidas: 

  Contatar os gestores dos acordos setoriais implantados a fim de firmar 

parcerias ou estabelecer termos de compromisso para que os mesmos venham 

a implantar sistemas de logística reversa no município, disponibilizando pontos 

de entrega voluntária (PEV) para acesso da população aos referidos sistemas. 

 O Município disponibilizará locais de fácil acesso à população, dentro dos 

imóveis e infraestrutura existentes atualmente, para que os gestores façam a 

implantação dos respectivos PEV, através de contenedores ou outras formas 

adotadas nos termos dos acordos setoriais firmados e aprovados pela União; 

 O município poderá auxiliar na execução de qualquer etapa do processo, desde 

que isto não incorra em qualquer ônus econômico-financeiro para os cofres 

públicos e se tal for necessário, deverá a municipalidade ser ressarcidas de 

todos os custos incorridos; 

 A municipalidade atuará como um incentivador, facilitador e orientador para a 

efetivação dos sistemas de logística reversa no município, implantando 

programas de educação ambiental contínuo e formal, para que haja o 

engajamento da população, promovendo campanhas e as divulgações 

necessárias; 

 Cabe por fim destacar a competência do poder público municipal quanto ao 

seu papel na fiscalização do cumprimento da logística reversa dentro do âmbito 

local, tanto pelos consumidores como pelos operadores dos sistemas. 

 

 Adicionalmente, como estratégia de eficiência da logística reversa, a Prefeitura 

Municipal poderá firmar nos contratos de compra, através dos futuros processos licitatórios, a 

exigência de que os fornecedores realizem o posterior recolhimento dos produtos pós 
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consumo e/ou seus resíduos, promovendo a devida reinserção no ciclo de vida do produto, 

nos termos da legislação em vigor para a logística reversa e acordos setoriais implementados. 

 

4.2.3 Gestão dos resíduos da construção civil 

 

A gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD) é regulamentada pela 

Resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações. 

Esta resolução estabelece regras para a adequada gestão destes resíduos localmente, 

exigindo que o Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PGRCC seja elaborado e 

implementado pelo Município, regrando as obrigações a serem cumpridas por pequenos e 

grandes geradores. 

Adicionalmente, cabe ressaltar que os geradores de RCD, em especial as empresas e 

empreiteiras, estão sujeitas à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

(PGRS) conforme estabelece o Art. 20 do Lei nº 12.305/2010. 

Apesar de estes resíduos não representarem um problema no município, conforme 

citado no diagnóstico, são definidas as estratégias para a melhoria no manejo dos mesmos 

com a elaboração do PGRCC municipal e a exigência por parte dos proprietários de obras 

civis da elaboração dos respectivos plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS). 

 

4.2.4 Dos geradores e resíduos sujeitos aos PGRS 

 

O Inciso IV do Art. 19 da PNRS estabelece o que segue: 

 

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

 

Conforme Art. 20. da Lei 12.305/2010 estão sujeitos à elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS), os geradores caracterizados como: indústrias, 

atividades agrossilvipastoris, prestadores de serviços de saúde, prestadores de serviços 

públicos de saneamento básico, terminais de transporte (rodoviária), empresas ou órgãos 

públicos que realizam atividades mineradoras, empresas da construção civil e 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que geram resíduos perigosos ou que 

geram resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 

composição ou volume, não sejam equiparados aos domiciliares pelo poder público municipal. 
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Quanto aos geradores sujeitos ao PGRS nos termos do Art. 20 da Lei nº 12.305/2010, 

com base nos dados fornecidos pelo setor tributário do Município, foi elaborada a Tabela 42 

a seguir, a qual contempla as categorias de resíduos geradas em Alto Feliz e as condições 

de exigência com base nos possíveis geradores existentes no município e sujeitos à 

elaboração dos PGRS. 

 

Tabela 42 – Geradores sujeitos ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) 

Categoria de Resíduos Condições e geradores sujeitos ao PGRS 

Resíduos de construção e 
demolição 

Empresas e empreiteiros, em conjunto com os responsáveis técnicos 
pelas obras e empreendimentos, geradores de resíduos de construção 
e demolição, cuja exigência atualmente não importa o porte uma vez 
que o Município não possui o Plano de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil em consonância com a Resolução CONAMA nº 
307/2002 que poderia estabelecer o regramento para pequenos e 
grandes geradores de forma diferenciada, de acordo ainda com o que 
determina os Art. 63 a 67 do Decreto 10.936/2022. 

Resíduos dos serviços de 
saúde 

Há no município a Unidade Básica de Saúde, estabelecimento público, 
o qual já possui PGRS. 
Como estabelecimentos privados geradores de resíduos do serviço de 
saúde há apenas um consultório odontológico atualmente, do qual 
deverá ser exigido o PGRS, assim como deverá ser estabelecido 
regramento para os estabelecimento privados de serviços de saúde, 
uma vez que no futuro poderá haver a instalação de outros geradores. 

Resíduos industriais 

Existem no município empresas, de diversos ramos da atividade 
industrial, sendo a maioria de micro e pequeno porte. 
Toda empresa industrial independente do porte deve elaborar e 
apresentar ao órgão ambiental competente o respectivo PGRS. 

Resíduos perigosos 

No município há empreendimentos geradores de resíduos perigosos, 
contudo enquadrados como micro ou pequenas empresas. Além das 
industrias, citadas acima, há empresas de prestação de serviços, em 
especial do ramo automotivo, que geram resíduos contaminados com 
óleos, graxas, tintas, entre outros que podem estar sujeitas à 
elaboração de PGRS, observado o disposto nos Artigos 65, 66 e seu 
parágrafo único. 

Resíduos agrossilvopastoris 

No caso destes resíduos, as atividades agrossilvopastoris estão 
sujeitas ao PGRS se houver exigência pelo órgão competente do 
Sisnama, órgão este que, no caso das atividades de âmbito local, trata-
se do departamento ambiental municipal. Não há contudo no 
município regulamentação que estabeleça esta exigência. Há 
empreendimentos que se enquadram em tais atividades operando 
localmente e neste sentido se faz necessário que seja debatido a 
necessidade de tal regulamento ou não, considerando a situação atual 
de manejo dos resíduos gerados pelas atividades agrossilvopastoris 
no município. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 
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Conforme já citado anteriormente ao longo do diagnóstico, para boa parte dos 

geradores enquadrados na tabela acima, o Departamento Ambiental municipal vem exigindo 

na elaboração dos processos de licenciamento ambiental dos respectivos PGRS. 

É importante assim que seja dado continuidade dessa exigência, e ampliado para os 

geradores que não venham sendo exigidos, levando em consideração o disposto no Art. 20, 

os devidos PGRS nos termos do que estabelece os Art. 21 a 23 da PNRS assim como o que 

contempla os Art. 57 a 59 do Decreto nº 10.936/2022 e, em se tratando de microempresas ou 

empresas de pequeno porte, os Art. 63 a 67 do mesmo decreto. 

Os dispositivos legais acima abrangem conforme estabelecido no Art. 22 da Lei 

12.305/2010 os planos de gerenciamento de resíduos sólidos obrigatórios dos geradores 

situados no Município deverão ser elaborados, implementados, operacionalizados e 

monitorados em todas as etapas, incluindo a disposição final ambientalmente adequada, por 

responsável técnico devidamente habilitado e conforme Art. 23 da mesma lei, assim como o 

Art. 58 do Decreto nº 10.936/2022, este será o responsável por manter atualizadas e 

disponíveis ao órgão municipal competente, e às outras autoridades, em periodicidade anual, 

as informações completas sobre a implementação e operacionalização do plano sob sua 

responsabilidade. O PGRS poderá ser gerado no SINIR conforme estabelece o §1º do Art. 58 

do Decreto nº 10936/2022. 

Todo o exposto acima se aplica aos geradores enquadrados na Tabela 42, que inclui 

a elaboração, entrega e aprovação dos planos de gerenciamento de resíduos, no âmbito dos 

processos de licenciamento ambiental de impacto local, conforme estabelece a Resolução 

Consema nº 372/2018. O poder público municipal poderá exigir também que geradores que 

se enquadrem no âmbito do licenciamento estadual elaborem e entreguem os PGRS, sem 

prejuízo das obrigações de tais empreendimento para com o órgão ambiental estadual. Sendo 

assim, no município, o órgão municipal referência para entrega e aprovação os planos de 

gerenciamento de resíduos, bem como do respectivo controle e fiscalização, é o órgão 

licenciador ambiental municipal. 

 

4.2.5 Da gestão associada com outros municípios 

 

Esta subseção tem por objetivo analisar e descrever a situação atual do município 

quanto ao Inciso III do Art. 19 da PNRS, o qual é transcrito abaixo. 

 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas 
ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de 
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de 
prevenção dos riscos ambientais; 
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O município de Alto Feliz é signatário participante do Consórcio Intermunicipal do Vale 

do Rio Caí – CISCAÍ. 

O CISCAÍ, conforme informado por sua página da internet, é uma Associação Pública 

de Direito Público de natureza Autárquica, integrante da administração indireta dos 22 

Municípios Consorciados1. 

Em seu mais recente Estatuto (CISCAÍ, 2022), deliberado e aprovado em Assembleia 

Geral no dia 19 de julho de 2022, o CISCAÍ estabelece as seguintes finalidades e objetivos 

que possuem uma relação intrínseca e direta com a gestão e manejo dos resíduos sólidos ou 

com o saneamento básico, cujos termos são transcritos abaixo: 

 

Art. 3º O CISCAÍ tem por finalidade a realização dos interesses comuns dos 
entes consorciados na implementação de suas múltiplas políticas públicas; 
Art. 4º São objetivos do CISCAÍ, além de outros que vierem a ser definidos 
posteriormente por Assembleia Geral: 
I – a gestão associada de serviços públicos; 
[...] 
XI – as ações e políticas regionais de agricultura, assistência social, ciência 
e tecnologia, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico, 
desenvolvimento econômico-social, desenvolvimento urbano, educação, 
habitação, meio ambiente, planejamento e gestão administrativa, saúde, 
segurança alimentar e nutricional, segurança pública, saneamento, turismo 
e transporte. [grifo nosso] 

 

Como pode ser visto acima, o CISCAÍ, que iniciou como um consórcio cujo objetivo 

era essencialmente a gestão na área da saúde, atualmente possui objetivos que vem de 

encontro às políticas públicas na área do saneamento. 

Cabe salientar, por outro lado, que tais previsões estatutárias são relativamente 

recentes, e não há no momento debates que sinalizem a intenção da implantação de soluções 

consorciadas de gestão e manejo dos serviços públicos de saneamento básico, ficando o 

Município de Alto Feliz à disposição para tratativas que venham no sentido de promover a 

melhoria na qualidade da prestação destes serviços para sua população, a obtenção de 

ganhos com a economia de escala e nas condições de alcance e manutenção da 

sustentabilidade econômico-financeiro, entre outros aspectos. 

 

4.2.6 Identificação das áreas favoráveis para disposição final 

 

Conforme o Diagnóstico, no Município toda a coleta e manejo dos resíduos sólidos é 

realizado através da terceirização mediante de contrato de prestação de serviços, instrumento 

este que estabelece a responsabilidade da empresa contratada em realizar a disposição final 

                                                      

1 CISCAÍ. Página oficial. Disponível em: <https://www.ciscai.com.br/quem-somos>. Acesso em: 10 nov. 2022. 
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ambientalmente adequada dos rejeitos em locais devidamente licenciados pelo órgão 

ambiental competente. Processo este que é fiscalizado pela municipalidade no cumprimento 

do contrato em questão. A terceirização veio no sentido de solucionar problemas antigos que 

o Município possuía com passivos ambientais oriundos de descartes inadequados. 

Sendo assim, cabe destacar que o município não possui intenção atualmente de 

implantar unidades de disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos dentro 

de seu território, cuja operação venha a ser realizada pelo poder público municipal. 

A indicação das áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente adequada de 

rejeitos é uma exigência da Lei nº 12.305/2010 em seu artigo 19, inciso II. Para tanto, deve-

se considerar os critérios técnicos existentes em plano diretor ou zoneamento ambiental. 

Desse modo, considerando a necessidade atender o referido requisito legal, o 

PMGIRS 2012 desenvolveu um ótimo estudo, do qual são apresentados nesta versão do 

Plano somente o resumo do seu resultado. Sendo assim, se houver necessidade de avaliar a 

metodologia e dados de cálculo, a versão anterior do PMGIRS deverá ser consultada. 

A Tabela 43 apresenta os dados de localização geográfica das três áreas que foram 

avaliadas e o respectivo resultado da avaliação prévia de viabilidade. 

 

Tabela 43 – Informações das áreas e resultados da avaliação prévia de viabilidade 
ambiental de áreas. 

Parâmetro Área 1 Área 2 Área 3 

Localização Grau Decimal 
(Datum SAD 69) 

Lat 29°22’38,19 S” 
Lon 51°19’52,21 O" 

Lat 29°22’38,08 S” 
Lon 51°18’12,12 O" 

Lat 29°21’34,64 S” 
Lon 51°20’17,33 O" 

Cota (m) 350 420 355 

Bacia Rio Mauá Arroio Gaúcho Arroio Santa Clara 

Pontuação quanto a avaliação prévia de viabilidade 

Critérios ambientais 55,5 58,5 52,5 

Uso e ocupação do solo 4 4 8 

Critérios Operacionais 21 6 6 

Total 80,5 68,5 66,5 

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (2012). 
 

O estudo do PMGIRS 2012 concluiu assim o que segue: 

a) A Área 1 apresenta maior escore, devido a estar em área que já foi impactada. 

b) Para realização de projetos nessas áreas deverá ser realizado um estudo 

detalhado e novas avaliações baseadas em levantamentos de dados em 

campo; 
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c) Além disso, devem-se considerar as condições, critérios e diretrizes para 

instalação de aterros sanitários de pequeno porte conforme normativas em 

vigor e de acordo com os termos de referência do órgão ambiental competente 

FEPAM/RS. A necessidade de apresentação de EIA/RIMA será estabelecida 

pelo referido órgão ambiental que avaliará o projeto de aterro sanitário. 

d) Não foi avaliada a disponibilidade de aquisição dessas áreas nem o valor 

comercial. 

 

4.2.7 Definição das responsabilidades 

 

O quadro abaixo determina de forma geral as responsabilidades de cada ente, público 

ou privado, pela implementação e operacionalização deste Plano. 

Cabe destacar que para as definições acima, tem-se como diretriz norteadora um dos 

princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos que é a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos e pela gestão de seus resíduos. 

 

Tabela 44 – Responsabilidade pela gestão dos resíduos no município. 

RESPONSABILIDADE RESPONSÁVEL DIRETO 

Gestão dos resíduos sólidos domiciliares Secretaria de Obras e Viação 

Gestão dos resíduos sólidos da limpeza urbana Secretaria de Obras e Viação 

Resíduos gerados no ambiente público (prédios 
públicos) 

Gestor específico 

Resíduos gerados nos ambientes privados Gerador privado 

Resíduos da logística reversa (Art. 33 da PNRS) 

Responsabilidade Compartilhada: 
consumidores, gestores dos acordos setoriais e 
poder público, conforme descrito no Item 4.2.2 

deste PMGIRS. 

Resíduos com plano de gerenciamento 
obrigatório (Art. 20 da PNRS) 

Gerador privado 

Acondicionamento e disponibilização adequada 
dos resíduos para coleta pública 

Gerador domiciliar 

 

O Poder Público municipal possui participação plena e total na coleta seletiva dos 

resíduos domiciliares, desde a operação até o estabelecimento de regramento legal, ou seja, 

lei que contempla o controle, a fiscalização e a penalidade, bem como a educação ambiental. 

Cabe destacar que atualmente a disposição final dos rejeitos é terceirizada, no entanto, não 

exime o município da responsabilidade compartilhada. 
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O Poder Público, a partir de sua função de controle e fiscalização, deverá continuar a 

exigência dos Planos de Gerenciamento de Resíduos dos geradores de resíduos 

enquadrados no Art. 20 da Lei 12.305/2010, os quais deverão ser aprovados junto ao órgão 

ambiental municipal. Assim como deverá cobrar a entrega dos PGRS daqueles geradores que 

atualmente não vem sendo exigidos. 

 

4.2.8 Da educação ambiental 

 

Este Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos institui diversos Programas e 

Ações, dentro dos quais deverão haver ações específicas de educação ambiental visando 

atingir os objetivos pactuados para o saneamento básico no município, tendo em vista que a 

conscientização dos usuários é um dos alicerces para que os mesmos sejam alcançados. 

Os programas e ações de educação ambiental poderão se valer, para atingir seu 

público-alvo, de campanhas, seminários, programas de rádio e veiculação em impressos 

sobre a temática resíduos sólidos, além da divulgação do conteúdo e da agenda de 

implementação do plano nos diversos ambientes dos munícipes: escolas, trabalho, lazer, 

família, etc. e deverão ser criados no âmbito do escopo e objetivos de cada programa. 

A Secretaria da Educação e Cultura é a responsável pela implementação de tais 

importantes ações dentro do saneamento básico do município, porém deverá ser auxiliada 

pelos demais órgãos responsáveis pela prestação do serviço, assim como entidades da 

sociedade civil organizada que possuam qualquer envolvimento com o setor. 

A Secretaria de Obras e Viação também tem parte neste tema uma vez que é o órgão 

público responsável pelo serviço de coleta de resíduos e pelo controle das ações da empresa 

terceirizada contratada pela coleta, cujo instrumento contratual estabelece que a contratada 

deverá implementar programa de educação ambiental visando a maximização da coleta 

seletiva. 

 

4.2.9 Programas visando a participação de associações de catadores 

 

O Inciso XI do Art. 19 da PNRS estabelece como conteúdo mínimo o estabelecimento 

de “programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver”. 

No entanto, o perfil socioeconômico da população no geral não apresenta estas 

características, ou seja, não há no município pessoas que utilizem da catação e reciclagem 
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como sua fonte principal de renda, desse modo tal situação inviabiliza técnica e 

economicamente programas específicos que visem a participação específica de associações 

ou cooperativas de catadores. 

 

4.2.10 Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí 

 

O município de Alto Feliz está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Caí (Bacia G030), 

portanto esta seção visa descrever a análise feita no Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí, 

essencialmente nos aspectos que tem fazem ou sofrem influência de aspectos concernentes 

ao saneamento básico, manejo de resíduos e de escopo do PMSB e do PMGIRS. 

Cada bacia hidrográfica do estado do Rio Grande do Sul possui como instrumento de 

planejamento um plano de gestão dos recursos hídricos, onde são estabelecidas metas de 

qualidade e quantidade para as águas da bacia, estabelecidos critérios para o uso dessas 

águas e ações necessárias para atingir a esses fins. Os planos devem ser o resultado de um 

processo contínuo e participativo, que deve ser atualizado periodicamente. 

No Estado do Rio Grande do Sul os Planos de Bacia Hidrográfica foram executados 

conforme nas seguintes etapas: 

Etapa A – Diagnóstico da Bacia Hidrográfica 

Etapa B – Cenários Futuros e Enquadramento 

Etapa C – Programa de Ações 

 

Na atualidade o Departamento de Recursos Hídricos através de melhorias contínuas, 

está buscando uma padronização nos novos Termos de Referência, para que ocorra melhor 

desempenho dos produtos objetos do Plano de Bacia para cada comitê. 

O processo de planejamento das águas superficiais da Bacia do Rio Caí, composto 

pelas Etapas A e B, em resumo, contempla a elaboração e a aprovação da proposta de 

enquadramento e de metas de qualidade a serem alcançadas em um horizonte de 20 anos. 

Para atingir essas metas, na Etapa C do planejamento, foram propostos programas e ações 

a serem implantados na Bacia, as quais visam a melhoria da qualidade das águas superficiais 

da Bacia Hidrográfica, por intermédio de um conjunto de programas e ações, que incluem a 

busca pela redução da geração e do aporte de cargas poluidoras, decorrentes das atividades 

agropecuárias, industriais e devido às carências no setor de saneamento, assim como 

objetivam a redução do consumo, desperdício, reuso da água, entre outras soluções.  

Cabe lembrar que o enquadramento, mais do que apenas representar uma meta a ser 

alcançada, deve se constituir em um instrumento efetivo de melhoria das condições quali- 

quantitativas dos cursos de água e que deve incorporar os condicionantes e as limitações 
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impostas pela realidade social, econômica e organizacional dos diferentes atores, públicos e 

privados, atuantes na Bacia. 

Dessa forma, a fim de compatibilizar o PMGIRS com o Plano da Bacia Hidrográfica 

(PBH), na fase do diagnóstico, o PMGIRS de Alto Feliz foi revisado de modo a avaliar a 

situação atual do saneamento básico também em relação às suas interferências com a 

qualidade e quantidade das águas da bacia em que este município está inserido e quanto à 

operação dos serviços e políticas públicas de saneamento básico no tocante à atual 

contribuição do município, dentro do âmbito de suas responsabilidades, às linhas de ações 

propostas no Plano de Bacia. Na fase de prognóstico e definição do planejamento que define 

este PMGIRS, buscou-se desenvolver, de forma compatível com o referido Plano de Bacia e 

considerando a situação atual e necessidades futuras do município e sua população, um 

conjunto de programas e ações compatíveis com aquelas estabelecidas no PBH para que em 

conjunto com os demais atores sejam atingidos os objetivos lá propostos. 

A Figura 65 mostra o plano de ação do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Caí e seu 

respectivo cronograma de execução. O planejamento da bacia está estruturado em 4 Linhas 

de Ação, subdivididas em 11 Programas que por sua vez contemplam um conjunto de 33 

ações. 
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Figura 65 – Plano de Ações e Cronograma do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Caí 

 

Fonte: Plano Bacia Hidrográfica do Rio Caí, 2015. 

 

Conforme pode ser vista no plano de ações do Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) 

demonstrado na Figura 65, este foi separado em algumas Linhas de Ações principais, sendo 

elas: Gestão dos Recursos Hídricos, Controle de Demandas, Gestão da Oferta Hídrica e 

Conservação Ambiental e Desenvolvimento Regional. Cada uma dessas possuem um 

conjunto de ações específicos que combinadas vão de encontro aos objetivos determinados 

pela Linha de Ação, sendo estas divididas em programas.  
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Como pode ser visto, o rol de ações do PBH envolvem diversas áreas e setores da 

atividade humana: saneamento básico, produção industrial, meio ambiente, gestão da água, 

sistemas administrativos, para citar alguns. 

Quanto às responsabilidades de execução, diversos atores estão diretamente 

envolvidos, sendo de um modo geral: o próprio Comitê de Bacia Hidrográfica, DRH/SEMA-

RS, FEPAM/RS, Executivos e Legislativos Municipais, operadores do saneamento básico, 

Emater/Ascar-RS, CPRM, assim como os próprios usuários da água (governos, industrias, 

agricultores, pessoas físicas, etc.), entre outros. 

Considerando assim a amplitude de um PBH de áreas e setores envolvidos, e tendo 

como escopo do presente PMSB e PMGIRS o saneamento básico e a gestão dos resíduos 

sólidos, para a compatibilização do PBH com o PMSB/PMGIRS, desde a etapa de diagnóstico 

e concluindo com o prognóstico, foram consideradas apenas as ações que tem um 

envolvimento concreto e direto com os setores do saneamento básico e dos resíduos sólidos. 

Desse modo, as Tabela 45 a Tabela 48 fazem um resumo deste trabalho realizado e 

identificam as ações elencadas que tem relação com o saneamento básico para as quais foi 

promovida a compatibilização destacada culminando com os programas e ações que são 

estabelecidos no PMSB e PMGIRS revisados nesta versão 2022. A tabela lista a ação do PBH 

e explica então, de um modo geral, as influências da mesma no saneamento básico municipal, 

destaca a responsabilidade do município para com a mesma, as avaliações na etapa de 

diagnóstico desenvolvidas e então descreve os programas e ações do PMSB e/ou PMGIRS 

que foram criadas ou revisadas para alinhar-se ao PBH. 

As ações que não foram listadas na tabela são de áreas e setores que não são escopo 

do saneamento básico, se referindo à ações que devem ser executadas por agentes de 

setores ambientais, da agricultura, pecuária, industrial, entre outros. Não obstante, para as 

ações não listadas, o Município está à disposição do Comitê de Bacia e demais atores 

envolvidos no PBH para as diversas demandas, dentro do âmbito de suas responsabilidades. 
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Tabela 45 – Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí – Linha de Ação: Gestão dos Recursos Hídricos 

AÇÕES DO PLANO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ 

INFLUÊNCIAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PMSB ou PMGIRS 

Linha de Ação: Gestão dos Recursos Hídricos 

Consolidação da outorga 

A outorga do direito de uso da água é uma das ações do Plano de Bacia que na seção das 
responsabilidades estabelece: “Aos usuários caberá a ação de outorgar os seus usos da água, conforme 
a legislação específica e em consonância com as diretrizes estabelecidas neste Plano de Bacia. 
Conforme comentado anteriormente, deverão informar, anualmente, as vazões e/ou volumes 
efetivamente captados, com vistas a propiciar uma melhor gestão dos recursos hídricos na Bacia”. 

Desse modo, tendo em vista a utilização de poços subterrâneos de captação para o abastecimento 
público, o Município buscará a regularização das outorgas de todos os poços em uso nos sistemas 
públicos de abastecimento de água. No Diagnóstico verificou-se esta deficiência e, considerando tal 
necessidade, foram assim construídas ações na versão revisada do PMSB buscando a solução das 
mesmas. 

Educação Ambiental 

Trata-se de uma ação continuada estabelecida pelo Plano de Bacia. No que tange às suas propostas, 
a ação descreve: “O programa deverá reunir representantes municipais, estaduais e privados, para 
atuação local na articulação, promoção e mobilização das comunidades no tema em questão”. Também 
coloca o Executivo Municipal como responsável pela difusão das ações programadas e envolvimento 
dos atores locais, além do Legislativo Municipal na criação de diretrizes legais de incentivo à educação 
ambiental. Com este objetivo, este PMGIRS estabelece um programa com ações de educação 
ambiental integrando os temas conforme propõe o referido Plano de Bacia, temas estes que deverão 
ser orientados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica. 

Capacitação da Gestão Municipal 

Esta ação consiste na capacitação dos gestores municipais para questões relacionadas à gestão dos 
recursos hídricos da Bacia no âmbito municipal. O Plano de Bacia descreve “Os executivos municipais 
são atores essenciais nesta ação, indicando os técnicos/gestores que serão capacitados“. A qualificação 
e capacitação em pauta será realizada por técnicos do Comitê de Bacia ficando o município com a 
indicação dos técnicos e gestores municipais que participarão das oficinas e atividades coordenadas 
pelo Comitê de Bacia. 
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Tabela 46 – Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí – Linha de Ação: Controle de Demandas 

AÇÕES DO PLANO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ 

INFLUÊNCIAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PMSB ou PMGIRS 

Linha de Ação: Controle de Demandas 

Tratamento de esgotos domésticos  

Esta ação propõe a ampliação e/ou implantação de sistemas urbanos de coleta e tratamento de esgotos 
domésticos. O município entende sim que, como titular do serviço de esgotamento sanitário, tem papel 
fundamental em assegurar os objetivos desta ação do Plano de Bacia. Por possuir uma população 
urbana de pouco mais de 800 pessoas (IBGE, 2010), o Município adotou, dentro das decisões que 
definem o PMSB, as soluções individuais adequadas como o sistema de esgotamento sanitário a ser 
utilizado no município e para tal adotará a regulamentação deste eixo do saneamento básico através da 
exigência de instalação de fossas sépticas adequadas em todos os domicílios, a obrigatoriedade de 
limpeza dos sistemas individuais na periodicidade recomendada, incluindo procedimentos frequentes 
de fiscalização do atendimento às exigências. Dessa forma, as ações acima, as quais fazem parte deste 
PMSB, foram elaboradas e compatibilizadas com os objetivos e cronograma do PBH. 

Destinação adequada de resíduos sólidos 

Tal ação visa a incentivar a disposição adequada dos resíduos sólidos, visando a proteção da bacia 
hidrográfica. O Plano de Bacia destaca o executivo municipal como responsável direto através do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Em termos de diagnóstico é de fácil constatação 
que o município já vem agindo mantendo a coleta regular e a destinação final adequada aos resíduos 
sólidos domiciliares e outros tipos. No planejamento, o PMGIRS revisado prevê ações visando melhorar 
a questão da coleta e destinação final de outras tipificações de resíduos, como por exemplo os da 
logística reversa, exigir planos de gerenciamento de resíduos sólidos de empreendimentos geradores e 
programas de educação ambiental, portanto, havendo compatibilização entre os planos. 

Racionalização do uso da água 

Com o objetivo de reduzir a demanda de água pelos consumidores, através da racionalização do uso, 
esta ação tem foco na conscientização e mudanças comportamentais dos usuários das águas. O Plano 
de Bacia destaca que “esta ação deverá ser implementada pelos executivos municipais, conjuntamente 
com órgãos gestores e usuários, notadamente pela indústria, abastecimento humano e agricultura 
irrigada. Os legislativos municipais deverão apoiar introduzindo questões de racionalização de uso da 
água nas legislações municipais”. Neste sentido, o PMSB conta com programa e ações de educação 
ambiental contínuas e de longo prazo, cujo conteúdo e diretrizes constam como um dos aspectos a 
serem trabalhados com a sociedade, a redução, desperdício e racionalização do consumo de água. 

Redução de perdas no sistema de abastecimento de 
água 

Esta ação do Plano de Bacia possui como objetivo a redução das perdas de água, físicas e financeiras, 
nos sistemas de abastecimento de água. O Município de Alto Feliz é responsável direto pela operação 
do serviço. Como pode ser visto no diagnóstico do PMSB, não é possível determinar atualmente qual é 
o índice de perdas d'água nos sistemas. Em termos de planejamento, o PMSB concebeu programas e 
uma série de ações visando: mensurar as perdas, fazer um cadastro técnico com diagnóstico da 
situação atual da infraestrutura a fim de identificar deficiências, substituição frequente de hidrômetros, 
entre outras ações. Portanto, o PMSB foi desenvolvido em total consonância com o Plano de Bacia. 
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Tabela 47 – Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí – Linha de Ação: Gestão da Oferta Hídrica 

AÇÕES DO PLANO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ 

INFLUÊNCIAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DESTE PMSB ou PMGIRS 

Linha de Ação: Gestão da Oferta Hídrica 

Diretrizes para retenção de águas pluviais (cisternas) 

Esta ação visa incentivar à adoção de dispositivos de acumulação de água em propriedades urbanas e 
rurais através da disponibilidade de fontes de financiamento. Esta água será utilizada para outros usos 
não potáveis. Neste sentido, a administração municipal como operador do saneamento do município 
atuará como um promotor de campanhas de divulgação e conscientização da adoção de cisternas nas 
áreas urbanas e rurais, visando otimizar o uso da água dos sistemas de abastecimento, reduzindo assim 
o consumo de água potável para outros fins, principalmente em momentos de situações de escassez. 
Estas ações farão parte dos programas de educação ambiental contemplados no PMSB. 

Cadastro de poços de captação de água subterrânea 

O objetivo desta ação do Plano de Bacia é promover o cadastro de todos os poços de captação 
existentes na bacia. Em termos dos poços utilizados pelos sistemas públicos do município, verificou-se 
no diagnóstico que todos os poços ativos em uso não possuem outorga, sendo assim foram criadas 
ações no PMSB que visam regularizar esta situação. Quanto aos poços privados, no caso aqueles que 
não tiverem as devidas outorgas, o Município, caracterizado dentro do Plano de Bacia como um parceiro 
do DRH/SEMA-RS para a execução da ação, ficará à disposição deste órgão e do Comitê da Bacia 
Hidrográfica para auxiliar nas atividades necessárias e enquadradas dentro das responsabilidades do 
município. 

Zoneamento de áreas inundáveis 

Visa esta ação mapear as áreas de passagem de cheias e promover então o zoneamento através do 
Plano Diretor a fim de definir a restrição da ocupação dessas áreas. Apesar de ser uma ação que tem 
relação com o eixo do saneamento básico da drenagem urbana e políticas públicas como o regramento 
de uso e ocupação do solo, conforme aponta o Diagnóstico não há na área urbana do município 
problemas com inundações ou alagamento, em função da geografia do município e também da baixa 
densidade demográfica. Sendo assim, esta ação do Plano de Bacia não se aplica ao município, mas a 
municipalidade ficará à disposição do Comitê de Bacia assim como aos demais órgãos responsáveis 
pela execução desta ação, visando promover apoio logístico na realização de eventuais trabalhos 
técnicos que venham a ser necessários dentro da geografia do município. 

Ações emergenciais para eventos críticos 

Conforme o Plano de Bacia esta ação visa à proteção e minimização de efeitos críticos, com ênfase em 
situações de cheia. Conforme discorrido na ação anterior relativa ao zoneamento de áreas inundáveis, 
este não é um problema no município, em especial na área urbana. Com relação a outros tipos de 
eventos críticos, o PMSB e PMGIRS já em sua versão de 2013, revisada através desta versão, já traz 
ações para situações de emergência e contingência, atendendo necessidades do município e da bacia 
hidrográfica. 
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Tabela 48 – Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí – Conservação ambiental e Desenvolvimento Regional 

AÇÕES DO PLANO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ 

INFLUÊNCIAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DESTE PMSB ou PMGIRS 

Linha de Ação: Conservação Ambiental e Desenvolvimento Regional 

Diretrizes para os planos diretores municipais 

O objetivo desta ação é o estabelecimento de diretrizes para os planos diretores municipais, a fim de 
integrar as definições do Plano de Bacia e o regramento do uso do solo no município. A concepção da 
ação descreve ainda uma série de diretrizes para considerar na elaboração do regramento de uso do 
solo objeto da mesma. O Município de Alto Feliz já possui Plano Diretor, aprovado pela Lei Municipal nº 
1.005/2014, e assim cabe destacar aqui que boa parte das diretrizes listadas de interesse e/ou 
interferência do saneamento básico já foram consideradas e para tais no PDDI bem como constam das 
ações do PMSB e PMGIRS revisados, conforme é listado nas demais listas destas ações do Plano de 
Bacia. Desse modo, o município já se encaminha no sentido de facilitar o alcance do objetivo desta 
ação, pela definição de ações no âmbito do planejamento municipal que vão de encontro às diretrizes 
estabelecidas por esta ação do PBH. 
Assim sendo, considerando que esta ação ainda descreve como as ações iniciais a realização de 
reuniões de articulação entre os vários entes envolvidos para o alcance dos objetivos desta ação, o 
município estará disponível para início das atividades e para sequência das ações a cargo deste, à 
medida que venha sendo demandado dentro do âmbito de suas responsabilidades conforme destaca 
esta ação do Plano de Bacia. 

Diretrizes para os planos municipais de saneamento 

Esta ação visa definir, no âmbito do Plano de Bacia e da gestão de recursos hídricos, as diretrizes a 
serem observadas nos planos municipais de saneamento. Assim como a ação anterior desta tabela, 
constante da mesma Linha de Ação do Plano de Bacia, o município na revisão destes PMSB e PMGIRS 
já considerou as diretrizes que tem escopo no saneamento básico e na gestão dos resíduos sólidos da 
PNRS. 
Desse modo, considerando que definiu de forma adequada e suficiente, através da construção deste 
planejamento municipal, as diretrizes que são objeto desta ação do Plano de Bacia dentro do âmbito do 
saneamento básico, o município está à disposição dos demais atores envolvidos na execução da ação 
para as reuniões citadas na concepção da ação, visando a melhoria contínua da elaboração e 
desenvolvimento dos instrumentos do planejamento municipal, através do PMSB e do PMGIRS. 
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4.3 METAS 

 

O Inciso XIV da PNRS estabelece como conteúdo mínimo do PMGIRS a definição de 

“metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir 

a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada”. 

Para tanto, as metas definidas para o Município foram construídas a partir das metas 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Planares (BRASIL, 2022), visando 

compatibilizar este PMGIRS com o referido plano nacional, sendo utilizados os mesmos 

indicadores e valores de metas definidos para a Região Sul do Brasil, considerando assim 

que se o Município atingir as metas propostas pela União estará melhorando a gestão e 

manejo dos resíduos sólidos localmente e ao mesmo tempo contribuindo para o alcance das 

metas a nível federal. 

Foram pactuadas 5 metas para a gestão e manejo dos resíduos sólidos em Alto Feliz, 

as quais estão apresentadas nas Tabela 49 a Tabela 53 a seguir. A Coluna com o ano 2022 

representa a situação atual do indicador, cujo ano base dos dados do SNIS que compõem 

esse índice é de 2020. 

 

Tabela 49 – Meta nº 1: Universalizar a cobertura com coleta de RDO 

DECLARAÇÃO DA META 2022 2028 2032 2036 2040 

Meta nº 1 - Universalizar a cobertura 
com coleta regular de RDO no 

Município 
51% 60% 100% 100% 100% 

Descrição da meta: 
Atualmente a população urbana é atendida 100% com sistema de coleta seletiva porta a porta. 
Apesar de a coleta alcançar a totalidade da área geográfica, não alcança de forma porta a porta 
todas as edificações ativas na área rural, por isso a meta é alcançar progressivamente a 
universalização até 2032. 

Descrição do indicador: 
Meta 3 do Planares – Indicador de controle 3.1. 
Universalização da coleta regular até 2032. 

Indicador de controle: 
Indicador do SNIS IN015 – Taxa de 
cobertura para coleta de RDO em relação à 
população total no ano de referência. 
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Tabela 50 – Meta nº 2: Aumentar a recuperação de materiais recicláveis 

DECLARAÇÃO DA META 2022 2028 2032 2036 2040 

Meta nº 2 - Aumentar a recuperação de 
materiais recicláveis 

n/d 14,3% 19,1% 23,9% 28,7% 

Descrição da meta: 
– A recuperação de materiais recicláveis reveste-se de grande importância para o desvio de resíduos 
sólidos das unidades de disposição final e seu redirecionamento para processos de reutilização e 
reciclagem, com reinserção em um ou mais ciclos produtivos. 
– Atualmente o Município não possui o registro exato do volume de material reciclado por isso o 
indicador encontra-se zerado. Esta informação deverá ser adequada nos próximos anos para ter 
disponível os dados necessários. As metas acima foram adequadas para atender a meta nacional. 

Descrição do indicador: 
Meta 6 do Planares – Indicador global 6. 
Percentual de recuperação de materiais 
recicláveis, cuja próxima meta é 14,3% em 2028, 
chegando à 28,7% em 2040. 

Indicador de controle: 
Indicador do SNIS IN031 - Taxa de 
recuperação de materiais recicláveis (exceto 
matéria orgânica e rejeitos) em relação à 
quantidade total (RDO + RPU) coletada 

 

 

 

Tabela 51 – Meta nº 3: Universalizar o acesso a sistemas de coleta seletiva 

DECLARAÇÃO DA META 2022 2028 2032 2036 2040 

Meta nº 3 - Universalizar o acesso a 
sistemas de coleta seletiva de resíduos 

secos 
n/d 100% 100% 100% 100% 

Descrição da meta: 
– Os sistemas de coleta seletiva de resíduos secos exercem a principal influência nos índices de 
recuperação de materiais recicláveis, sendo um importante serviço desempenhado em diversos 
municípios. 
– Atualmente o Município, possui sistema de coleta seletiva definido através de memorial descritivo 
porém ainda há uma série de medidas a serem implantadas para os objetivos da mesma  
– Desse modo, o indicador do SNIS, atualmente está zerado no referido no sistema. 
– A meta é alcançar a cobertura de 100% da população urbana até 2028. 

Descrição do indicador: 
Meta 6 do Planares – Indicador secundário 6.1 
Percentual da população total com acesso à 
sistemas de coleta seletiva de resíduos secos. 

Indicador de controle: 
Indicador do SNIS IN030 – Taxa de cobertura 
do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em 
relação à população urbana do município. 
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Tabela 52 – Meta nº 4: Aumentar a reciclagem da fração orgânica dos RSU 

DECLARAÇÃO DA META 2022 2028 2032 2036 2040 

Meta nº 4 - Aumentar a reciclagem da 
fração orgânica dos RSU 

n/d 0% 5% 10% 14% 

Descrição da meta: 
– No Brasil, a fração orgânica representa cerca de 50% dos RSU e possui grande potencial de 
valorização por meio de iniciativas descentralizadas e em diferentes escalas, podendo ser 
implementadas por municípios de todos os portes 
– Atualmente o Município, possui sistema de coleta seletiva criado com sistema porta a porta dos 
resíduos sólidos domiciliares, separados por secos e orgânicos, sendo a coleta e manejo terceirizado 
através da contratação de empresa especializada, porém não são realizados processos que 
envolvam a compostagem ou qualquer outro aproveitamento desses resíduos orgânicos. 
– Sendo assim, dentro das possibilidades, o Município deverá exigir em processos licitatórios futuros 
de contratação, para que a compostagem seja realizada e a informação dos volumes sejam 
repassadas para a municipalidade visando o monitoramento desta meta. 

Descrição do indicador: 
Meta 7 do Planares – Indicador global 7 
Percentual da massa total destinada para 
tratamento biológico (compostagem). 

Indicador de controle: 
SNIS: Up003 - Tipo de unidade + Up080 - 
Quantidade total de resíduos recebida na 
unidade de processamento  
por cada município (Referência X049) 
OBS: Este indicador se refere ao lançamento no 
SNIS da parcela dos resíduos sólidos que foi 
encaminhada para a compostagem. 

 

 

Tabela 53 – Meta nº 5: Aumentar a sustentabilidade econômico-financeira 

DECLARAÇÃO DA META 2022 2028 2032 2036 2040 

Meta nº 5 - Aumentar a sustentabilidade 
econômico-financeira do manejo de 

resíduos pelo município 
14,1% 20% 50% 75% 100% 

Descrição da meta: 
– O Planares estabeleceu como meta para a Região Sul, que até 2036, 97,3% dos municípios da 
região terão assegurado equilíbrio econômico-financeiro de, pelo menos, 75% entre a receita 
arrecadada e as despesas com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
– A concepção da meta do Planares é diferente do PMGIRS, pois neste o objetivo é a busca pela 
sustentação enquanto no Planares é o % de municípios que alcançaram a autossuficiência 
financeira. 
– Sendo assim, a meta do PMGIRS busca até 2036 ter assegurado a condição estabelecida pelo 
Planares citada acima de 75% da receita sobre as despesas totais, enquanto busca até 2040 o 
alcance da total autossuficiência financeira. 
– Atualmente o Município possui um índice de 14,1%, e a partir da cobrança da taxa de lixo para a 
zona rural em estudo, para os próximos exercícios este índice pode melhorar. Para 2028 a meta é 
aumentar esse índice para 20%. 

Descrição do indicador: 
Meta 1 do Planares – Indicador global 1.2 
Meta de alcançar a condição requerida pelo 
Planares em 2036 e autossuficiência financeira 
do serviço até 2040. 

Indicador de controle: 
SNIS: IN005 - Autossuficiência financeira da 
prefeitura com o manejo de RSU 
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Por fim cabe destacar que nem todas as metas do Planares foram adotadas, pois 

algumas não se aplicam ao município (ex: redução de lixões ou disposição inadequada de 

resíduos), se aplicam à políticas públicas da União ou já foram executadas (ex: elaboração 

do PMGIRS). 

Como pode ser visto, as metas estabelecidas tem por objetivo preponderante a 

melhoria no manejo e redução da quantidade de resíduos destinados à aterros sanitários, 

melhorando o aproveitamento dos resíduos potencialmente recicláveis, assim como visam a 

ampliação da cobertura do atendimento com coleta seletiva, sendo este conjunto de metas 

suficiente para melhorar consideravelmente a gestão dos resíduos sólidos no Município. 

 

 

4.4 PROGRAMAS E AÇÕES 

 

A Política Nacional do Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007, estabeleceu como 

conteúdo mínimo dos planos de saneamento básico, em seu Art. 19, Inciso III, o 

estabelecimento de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas. Uma vez que o presente plano municipal de resíduos sólidos abarca a gestão da 

limpeza pública e o manejo dos resíduos sólidos domiciliares, previstos no Inciso I, do Art. 3 

do mesmo dispositivo legal, tal necessidade é atendida por este PMGIRS. 

Conforme destaca o Planares, de maneira similar às diretrizes e estratégias, que 

buscam estabelecer linhas orientadoras e conferir caráter prático, os programas, projetos e 

ações trazem, através de sua execução, materialidade para o alcance das metas previstas, 

assim como no âmbito local, buscar sanar as deficiências diagnosticadas neste PMGIRS 

revisado. 

Para tanto, foram estabelecidos 2 (dois) grandes programas em resíduos sólidos nos 

quais estão elencadas 7 (sete) ações gerais, as quais por sua vez são compostas por uma 

série de medidas que no conjunto visam atingir o objetivo da ação. 

Neste sentido, o cadastro de cada uma das ações, as quais estão apresentadas a 

seguir, possui: 

 um código identificador; 

 a declaração do seu objetivo; 

 uma descrição dos problemas a serem sanados ou metas a serem alcanças; 

 as medidas para sua execução 

 o investimento previsto 

 respectiva fonte de recursos; 

 o prazo de execução da ação; e  
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 respectivos responsáveis pela execução da ação. 

 

A seguir são apresentados os Programas e Ações para a gestão e manejo diferenciado 

dos resíduos sólidos no Município. 

Para cada uma das ações deste PMGIRS foi estabelecido um prazo de execução e 

alcance de seus objetivos específicos, as quais são enquadradas em uma categoria de prazo 

definida na Tabela 54 a seguir. 

 

Tabela 54 – Categorias de prazo para execução das ações  

Categorias de Prazo 
Definição  
de Prazo 

Prazo para 
implementação 

Emergencial Até 3 anos Até 2025 

Curto Prazo De 4 a 8 anos Até 2030 

Médio Prazo De 9 a 12 anos Até 2034 

Longo Prazo De 13 a 20 anos Até 2042 

 

 

4.4.1 Programa Melhoria na Gestão e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

Este programa é composto por seis ações gerais e tem por objetivo implantar medidas 

estruturantes que visem à melhorias na forma com que os diversos tipos de resíduos sólidos 

são geridos e gerenciados no município, incluindo o estabelecimento de programa de 

educação ambiental formal visando consolidar as medidas a serem empregadas pelo poder 

público. 

As ações constantes deste Programa são: 

 R1 – Implantar Programa de Educação Ambiental voltado ao manejo de 

resíduos sólidos 

 R2 – Implantação da coleta seletiva 

 R4 – Regularizar o descarte de resíduos de poda 

 R5 – Regulamentar e viabilizar a instalação de ossuários 

 R6 – Regulamentar a gestão dos resíduos sólidos 

 R7 – Melhoria na sustentabilidade econômico-financeira do serviço 
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Tabela 55 – Ação R1 – Implantar Programa de Educação Ambiental 

R1 
Implantar Programa de Educação Ambiental voltado ao manejo de 
resíduos sólidos 

Problema: 
 O alcance das metas estabelecidas neste PMGIRS e a melhoria contínua nos serviços 
prestados somente será possível com a participação da população, tendo a consciência da sua 
responsabilidade compartilhada no processo todo, desde o impacto ambiental do seu consumo até 
a forma como descarta seu resíduo. Tal consciência traduzida em ações são fundamentais para a 
redução da geração de resíduos, assim como possibilitar um melhor aproveitamento dos materiais 
recicláveis, reduzindo a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários. 
 Desse modo, ações continuadas de educação ambiental, direcionadas à população são 
essenciais para que as metas estabelecidas neste PMGIRS sejam alcançadas e as medidas de 
melhorias sejam efetivas.  

Medidas: 
 Esta ação prevê a implantação de um programa de educação ambiental continuada e 
permanente com atividades frequentes, auxiliadas por impressos de divulgação e orientativos, as 
quais deverão prever, no mínimo, os seguintes conteúdos que envolvem a temática dos resíduos 
sólidos: 

 Problemática que envolve o lançamento de resíduos na rua (drenagem); 
 Incentivo à compostagem caseira; 
 Melhoria na separação e disposição dos resíduos para a coleta seletiva; 
 Campanhas de informação e incentivo à logística reversa; 
 Aspectos relacionados aos 3R’s (reduzir, reutilizar, reciclar); 
 Temas diversos relacionados aos resíduos sólidos. 

 
 Os programas e ações de educação ambiental poderão se valer, para atingir seu público-
alvo, de campanhas, seminários, programas de rádio e veiculação em impressos sobre a temática 
resíduos sólidos, além da divulgação do conteúdo e da agenda de implementação do plano nos 
diversos ambientes dos munícipes: escolas, trabalho, lazer, família, etc. e deverão ser criados no 
âmbito do escopo e objetivos de cada programa. 
 No contrato de prestação de serviços da coleta seletiva dos RSD está prevista a 
implementação por parte da empresa contratada de programa de educação ambiental, visando 
maximizar os resultados da coleta seletiva, o que deverá ser exigido que seja implementado. 

Investimento: R$ 20.000,00 ao longo dos próximos 4 anos (2023 – 2026). 
 Se refere aos gastos com impressos e outros materiais para divulgação e instruções 
visando os objetivos desta ação listados acima. 
 As ações serão implementadas: 
 – Pelas próprias equipes da Prefeitura 
 – Bem como da empresa contratada para a coleta dos resíduos sólidos domiciliares nos 
termos do firmado em contrato. 

Origem dos recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Para início: Emergencial – Até 2025 – posteriormente: contínuo. 

Responsáveis: 
 – Secretaria da Educação, Cultura e Desporto com o apoio da Secretaria da Agricultura e 
Meio Ambiente e outros órgãos da administração pública municipal e entes públicos ou da iniciativa 
privada relacionados aos temas em questão. 
 – Secretaria de Obras e Viação, através da exigência da empresa contratada da 
implementação contínua dos programas de educação ambiental firmados em contrato.  
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Tabela 56 – Ação R2 – Implantação da coleta seletiva 

R2 Implantação da coleta seletiva 

Problema: 
 Como citado ao longo do diagnóstico e nas estratégias para implementação deste PMGIRS, 
o município possui um sistema de coleta seletiva, com memorial descritivo contendo especificações 
técnicas a serem cumpridas pela empresa contratada do serviço de coleta terceirizado. 
 No entanto, a coleta seletiva não vem obtendo os melhores resultados por baixa adesão da 
população, falta de comunicação social, além da falta de controle e regulamentação, entre outros 
aspectos. 
 Esta ação visa assim traçar as medidas para que a coleta seletiva seja implementada na 
prática e alcance os resultados e eficiência esperadas. 

Medidas: 
As seguintes medidas devem ser adotadas para a execução desta ação: 

a) Instituir regulamentação do sistema de coleta seletiva, com o estabelecimento das 
responsabilidades compartilhadas entre todos os entes envolvidos: população, prestador 
de serviço e poder público municipal; 

b) Implantar procedimentos visando maior controle e fiscalização da execução dos 
procedimentos de coleta seletiva, se executados de acordo com as especificações 
técnicas. 

c) Assegurar a implantação do programa de educação ambiental da Ação R1, em especial as 
ações pactuadas com a empresa contratada para a coleta seletiva através do contrato de 
prestação de serviços; 

d) Buscar elevar a qualidade da informação recebida da empresa contratada para a coleta 
seletiva, buscando não somente informar as quantidades brutas coletadas nas rotas 
seletivas e sim o que foi efetivamente vendido para reciclagem, visando o monitoramento 
das metas estabelecidas neste PMSB compatibilizadas com o Planares. 

e) A médio prazo, buscar inserir nas contratações do serviço de coleta seletiva e destinação 
final de RSD, a exigência da compostagem dos resíduos orgânicos nos termos do que 
dispõe o Incico V do Art. 36 da Lei nº 12.305/2010, com a devida informação das 
quantidades que foram efetivamente enviadas para a compostagem. 

f) A médio prazo, promover a estruturação gradativa ou implementação futura de um sistema 
conteinerizado com separação entre os três tipos: rejeitos, secos e orgânicos, aliado à 
programa de educação ambiental efetivo, a fim de obter ganhos consideráveis no 
aproveitamento de materiais e com isso redução de custos. 

Investimento: R$ Zero 
 – Não há custo pois envolve a implementação de ações por parte do poder público 
municipal. 
 – Para as ações identificadas como de médio prazo citadas acima poderá haver a 
necessidade de investimentos, os quais deverão ser mensurados com base na atualização do 
projeto técnico e memorial descritivo da coleta seletiva. 

Origem dos recursos: 
 – Recursos federais não onerosos: para as ações de médio prazo citadas acima. 

Prazo: 
 – Emergencial – Até 2025 – Para as medidas de (a) a (d) listadas acima; 
 – Médio prazo – Até 2034 – Para as medidas (e) e (f); 

Responsáveis: 
Secretaria Municipal de Obras e Viação com o apoio da Secretaria Geral da Administração 

 

  



 

171 

 

Tabela 57 – Ação R4 – Regularizar o descarte dos resíduos de poda 

R4 Regularizar o descarte de resíduos de poda 

Problema: 
 Apesar de as quantidades serem pequenas no município em função de todo o exposto no 
Item 3.2.3 deste PMGIRS no que se refere às atividades de limpeza pública urbana, tais como a 
varrição, capina e poda, verificou-se que não há licenciamento ambiental das áreas para as quais os 
resíduos de poda são encaminhados. Os demais estão sendo gerenciados adequadamente. 

Medidas: 
Quanto aos resíduos de poda e outros orgânicos oriundos da coleta pública: 

 Identificar áreas adequadas para a disposição final de resíduos vegetais orgânicos, 
visando sua degradação natural utilizando como exemplo a recuperação de áreas 
degradas ou outros usos; 

 Promover o licenciamento ambiental dessas áreas para a disposição final destes resíduos, 
utilizando as técnicas viáveis de acordo com o objetivo da área; 

Investimento: R$ Zero 
Não há necessidade de investimentos, uma vez que tratam-se de medidas administrativas dentro 
dos procedimentos de licenciamento ambiental instituídos no município. 

Prazo: 
Emergencial – Até 2025 

Responsáveis: 
Secretaria Municipal de Obras e Viação com o apoio da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio 
Ambiente 

 

Tabela 58 – Ação R5 – Regulamentar e viabilizar a instalação de ossuários 

R5 Regulamentar e viabilizar a instalação de ossuários 

Problema: 
 Conforme discorrido no Item 3.2.6 deste relatório, atualmente não há problemas com 
resíduos de cemitérios, em especial, aqueles oriundos de processos de exumação. No entanto, isto 
poderá vir a ser um problema no futuro quando os espaços tenderem a ficar escassos. 

Medidas: 
 Considerando que os cemitérios são operados por instituições religiosas, são medidas 
para que esta carência não venha a ser problema no futuro: 

 Exigir o licenciamento ambiental dos cemitérios instalados no município; 
 Exigir através do processo ambiental, concedendo prazo adequado para tal, a implantação 

de ossuários nos cemitérios. 

Investimento: R$ Zero. 
 Não há custos para o Município, uma vez que as respectivas mantenedoras deverão 
providenciar o encaminhamento junto ao órgão ambiental competente dos pedidos de licença de 
operação de regularização assim como providenciar a implantação dos ossuários. 

Prazo: 
Longo Prazo – Até 2042 

Responsáveis: 
Secretaria Geral da Administração com o apoio técnica da Secretaria Municipal da Agricultura e 
Meio Ambiente  
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Tabela 59 – Ação R6 - Regulamentar a gestão dos resíduos sólidos 

R6 Regulamentar a gestão dos resíduos sólidos 

Problema: 
 Essencialmente, as principais carências no setor de resíduos sólidos no município não estão 
na disposição inadequada de resíduos sólidos ou outras situações graves, as carências estão em 
sua grande maioria em aspectos de gestão, administrativos e regulamentadores, os quais 
influenciam todavia na obtenção de melhorias no setor, visando principalmente o alcance das metas 
propostas neste PMGIRS ou nos demais planos estaduais, federais e no PMSB. 

Medidas: 
 Sendo assim, esta ação prevê uma série de medidas a serem tomadas que incluem 
providencias que envolvem a gestão de diversos tipos de resíduos sólidos e que envolvem também 
a necessidade da regulamentação do setor como um todo, visando o atendimento pelo Município 
das leis, normas e regulamentos federais pertinentes ao tema: 

A. Elaboração e aprovação da lei municipal que institui a Política municipal de gestão de 
resíduos sólidos; 

B. Elaboração do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição nos termos do que 
estabelece a Resolução CONAMA 307/2002; 

C. Exigir a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos de construção e demolição 
(RCD) de obras no município; 

D. Exigir a elaboração de PGRS para resíduos industriais e outros tipos de resíduos constantes 
do Art. 20 da Lei Federal nº 12.305/2010 e constantes do Item 4.2.4 deste PMGIRS, no 
âmbito do licenciamento ambiental local. 

E. Implementação de sistema ou planilhas de controle dos resíduos sólidos (por tipo de resíduo) 
e por destino final respectivo. 

F. Já citado na Ação R2, mas em consonância com o objetivo desta ação, ratifica-se a 
necessidade de regulamentação da coleta seletiva e da logística reversa conforme Ação R3 
adiante neste Plano. 

Investimento: R$ Zero 
Todas as medidas constantes desta ação tem natureza administrativa e poderão ser realizadas pelos 
respectivos órgãos responsáveis dentro da administração pública municipal, os quais são 
relacionados abaixo. 

Prazos: 
 Emergencial – Até 2025 

Responsáveis: 
 Item (A): Departamento Jurídico municipal; 
 Item (B) e (C): Departamento de Engenharia, responsável pela aprovação das obras; 
 Item (D): Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente / Departamento Ambiental; 
 Item (E): Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; 
 Item (F): Secretaria de Obras e Viação; 
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Tabela 60 – Ação R7 – Melhoria na sustentabilidade econômico-financeira do serviço 

R7 Melhoria na sustentabilidade econômico-financeira do serviço 

Problema: 
 No Diagnóstico deste PMGIRS verificou-se que as receitas obtidas com a taxa de lixo não 
vem cobrindo os altos custos que o município possui com a gestão e manejo adequado dos resíduos 
sólidos, o que configura uma condição de falta de sustentabilidade econômico-financeira nos termos 
do que estabelece a PNRS. 
 Sendo assim, o objetivo desta ação é implementar medidas que visem minimizar esta 
situação no curto prazo e, a longo prazo, buscar a autossuficiência financeira. 
 Trata-se de um desafio enorme para as próximas administrações públicas municipais, pois 
não são resultados fáceis de serem obtidos e tratam-se de medidas que dependem em muito da 
execução com sucesso das outras ações estabelecidas neste PMGIRS pois envolvem ganhos de 
eficiência que resultam em redução de custos. 
 Portanto os resultados deverão aparecer a longo prazo, com pequenas medidas ao longo 
dos tempos assim como buscar a implementação de novas tecnologias. Também, com base em 
estudos específicos, o município poderá vir a adotar a gestão associada, caso se mostre técnica, 
operacional e economicamente viável. 
 Após a implantação de várias medidas que visem a redução de custos e aumento na 
eficiência do serviço prestado, poderá ser necessário a revisão do sistema tarifário ou tributário. 
 Desse modo, esta ação não está galgada apenas em medidas que por si só farão com que 
o objetivo seja alcançado e sim foi criada também com o intuito de manter o foco na Meta nº 5 (Seção 
4.3 deste PMGIRS) de longo prazo ao tempo que as demais ações venham sendo executadas e 
novos pressupostos venham surgindo a fim de melhorar a gestão e a prestação de serviço ao passo 
que a sustentabilidade econômico-financeira possa ser alcançada. 

Medidas e Estratégias: 
 Considerando todo a condição exposta acima, esta ação está calçada nas seguintes 
medidas e estratégias para que alcance o seu objetivo: 

A. Instituição da cobrança (taxa de lixo) para os imóveis da zona rural potencialmente atendidos 
pelo serviço de coleta de resíduos; 

B. Assegurar a implantação das Ações R1, R2, R6 e R7, através das medidas lá estabelecidas, 
a fim de buscar a maximização da eficiência da prestação dos serviços e a consequente 
redução de custos; 

C. Assegurar a implementação das prospectivas e estratégias estabelecidas na Seção 4.2 e 
seus subitens, também com o objetivo de reduzir custos pelo aumento da eficiência; 

D. Incentivar o CISCAÍ, dentro dos limites da participação e responsabilidades do município no 
citado consórcio, a promover estudo visando a gestão e manejo associado de resíduos 
sólidos a fim de verificar a viabilidade técnica, ambiental, operacional e econômica, que 
permita a obtenção de redução de custos através de ganhos de escala; 

E. Revisão do sistema tarifário e tributário vigente visando o aumento de receitas, considerando 
os princípios estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e respeitando a 
capacidade de pagamento dos usuários, entre outros aspectos importantes. Esta revisão 
deverá ser feita de forma gradativa e iniciar no ano de 2030 conforme acertado entre Comitê 
Executivo e Conselho Municipal de Saneamento Básico; 

Investimento: R$ Zero. 
 Depende apenas de ações a serem tomadas por órgãos da administração municipal. 

Prazos: 
 Item (A) – emergencial (Até 2025) 
 Itens (B) e (C) – contínuo, de acordo com o que foi determinado para as respectivas ações; 
 Itens (D) e (E): a partir de 2030 até longo prazo (2042) 

Responsáveis: 
 Secretaria Geral da Administração com o apoio de todos os demais entes públicos e 
privados cujas competências abranjam os temas envolvidos nesta ação. 
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4.4.2 Programa Implantação da Logística Reversa 

 

Este Programa tem por objetivo operacionalizar os sistemas de logística reversa no 

município, dentro dos preceitos da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

materiais, por consumidores, setor privado e o poder público. 

Para tanto, foi estabelecida a Ação R3, a qual contempla as medidas propostas para 

que tais sistemas venham a operar no município, dentro dos limites de responsabilidade de 

cada ente envolvido. 
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Tabela 61 – Ação R3 – Incentivar e viabilizar a logística reversa no município 

R3 Incentivar e viabilizar a logística reversa no município 

Problema: 
A PNRS instituiu o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a 
logística reversa, como um de seus principais instrumentos, de forma a desonerar os titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, a partir de responsabilidades 
atribuídas ao setor privado. 
No entanto, é fato que o município, em especial por ser de pequeno porte, deverá articular a 
viabilidade deste sistema, devendo agir como facilitador do processo de implantação assim como 
fiscalizador e orientador, sem que isto implique em desembolsos para os cofres públicos. 

Medidas: 
Considerando o pleno funcionamento dos acordos setoriais e o princípio dos limites da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos em que o poder público municipal 
possui a função de executar a orientação, educação e conscientização, bem como os atos 
fiscalizatórios necessários à operação da logística reversa, o Município deverá assim atuar como um 
facilitador do processo de implantação dos sistemas de logística reversa no município devendo para 
tanto executar as seguintes medidas: 

 Contatar e promover parcerias ou termos de compromisso com os gestores da logística 
reversa de cada um dos resíduos sujeitos, através dos acordos setoriais existentes; 

 Disponibilizar locais de fácil acesso à população para que os gestores façam a implantação 
de PEVs para cada tipos dos resíduos sujeitos à logística reversa; 

 Incentivar a logística reversa como facilitador e educador ambiental, promovendo e 
divulgando campanhas, se necessário. Esta condição já foi inserida na Ação R1 que define 
um programa de educação ambiental contínuo, cujo tema deverá ser abordado. 

 Adicionalmente, o a Prefeitura Municipal deverá estabelecer cláusulas em contratos de 
compra de produtos da logística reversa para a devolução dos resíduos aos fornecedores 
responsáveis diretos; 

Investimento: R$ Zero. 
Dentro das ações e medidas estabelecidas acima, o poder público municipal não deverá arcar com 
qualquer custo com a logística reversa, porém, se caso venha a ser necessário a partir dos termos 
de compromisso firmados, o ressarcimento dos custos incorridos deverá estar previsto, conforme 
determina a PNRS e seus regulamentos. 

Prazo: 
Emergencial – Até 2025 

Responsáveis: 
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. 
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5 ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS 

 

Este capítulo visa definir o indicadores de acompanhamento da eficiência e eficácia do 

PMGIRS, assim como descrever as sobre aspectos referentes à implementação do PMGIRS, 

do seu monitoramento e revisão futura. 

 

5.1 INDICADORES DO PMGIRS 

 

Segundo a Funasa (2018): 

...o acompanhamento da implantação do PMSB só será possível se baseada 
em dados e informações que traduzam a evolução da melhoria das condições 
de vida da população. Uma das metodologias utilizadas para descrever essa 
situação é a construção de indicadores para se avaliar o desempenho do 
PMSB, no sentido de avaliar se as ações implementadas promoveram o 
alcance das metas e dos objetivos fixados, bem como se participação e o 
controle social foram efetivos na tomada de decisões. 

 

Em síntese, os indicadores são abstrações simplificadas de modelos e contribuem 

para a percepção dos progressos alcançados visando despertar a consciência da população. 

Os indicadores procuram denotar o estado e a situação da prestação do serviço, do meio 

ambiente e as tensões nele instaladas, bem como a distância em que o município se encontra 

de uma condição de desenvolvimento sustentável. 

No processo de elaboração e implantação do PMGIRS, a definição de elementos para 

o monitoramento do plano como um todo, devem fazer parte constante do processo. Para o 

estabelecimento de indicadores que figurem como suporte estratégico na gestão municipal, 

sobretudo na área do saneamento e do manejo de resíduos sólidos, aspectos intrinsecamente 

ligados ao planejamento, à regulação e ao controle social devem ser considerados.  

O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do PMGIRS deve ser avaliar 

o atendimento das metas estabelecidas, com o consequente alcance dos objetivos fixados, o 

efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência definidas, a consistência na 

participação e no controle social na tomada de decisões, dentre outros. Dessa forma, 

monitorar o desempenho da implantação deste plano passa a ser tarefa rotineira, 

sistematizada e cotidiana.  

A construção de indicadores é uma das metodologias utilizadas para descrever essa 

situação, onde os mesmos correspondem a valores utilizados para medir e descrever um 

evento ou fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, 
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secundários ou outros indicadores e classificam-se como analíticos (constituídos de uma 

única variável) ou sintéticos (constituídos por uma composição de variáveis). 

Os indicadores podem ser construídos ou até mesmos serem utilizados com base em 

indicadores já definidos.  

Amplamente utilizado atualmente para avaliação e monitoramento da área 

saneamento básico e do manejo de resíduos sólidos é o SNIS (Sistema nacional de 

Informações sobre Saneamento), o qual apresenta uma relação completa de informações e 

indicadores referentes à prestação dos serviços, com histórico de dados sólido, consolidado 

e confiável. 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS foi concebido em 1995 

como um instrumento da Política Nacional de Saneamento e vem sendo desenvolvido e 

administrado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades 

– SNSA/MCIDADES. 

O banco de dados do SNIS armazena dados de caráter cadastral, operacional, 

financeiro, administrativo e de qualidade. Fornece informações referentes aos PMSB, 

PMGIRS e consórcios. Considerado um dos mais abrangentes sistemas de informações sobre 

saneamento do mundo, o SNIS disponibiliza em seu site (www.snis.gov.br) todo o acervo de 

informações, indicadores, textos, gráficos, métodos e glossários. 

Portanto, considerando o exposto, os indicadores do SNIS serão utilizados para o 

monitoramento da eficiência e eficácia deste PMGIRS e, de foram específica os indicadores 

da Tabela 62 serão utilizados como os principais dentre tantos, tendo em vista que também 

tem relação com as metas estabelecidas neste PMGIRS na Seção 4.3. 

 

 Tabela 62 – Indicadores do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública urbana 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR  

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores financeiros 

IN006 
Despesa per capita com manejo de RSU 
em relação à população urbana (R$/hab) 

134,76 119,80 141,22 

IN003 
Incidência das despesas com o manejo 
de RSU nas despesas correntes da 
prefeitura (%) 

3,09 3,11 3,78 

IN005 
Autossuficiência financeira da prefeitura 
com o manejo de RSU (%) 

38,67 64,20 56,45 

IN023 
Custo unitário médio do serviço de 
coleta (RDO + RPU) (R$/t) 

178,27 196,56 185,09 

IN043 
Custo unitário médio do serviço de 
varrição (prefeitura + empresas 
contratadas) (R$/Km) 

- 80,98 99,77 

http://www.snis.gov.br/


 

178 

 

Tabela 62 – Indicadores do serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública urbana 
(continuação) 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR  

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores de cobertura 

IN015 
Taxa de cobertura regular do serviço de 
coleta de RDO em relação à população 
total do município (%) 

50,03 92,52 90,54 

IN016 
Taxa de cobertura regular do serviço de 
coleta de RDO em relação à população 
urbana (%) 

100,00 99,54 98,65 

IN014 
Taxa de cobertura do serviço de coleta 
domiciliar direta (porta-a-porta) da 
população urbana do município. (%) 

93,18 96,07 94,59 

Indicadores operacionais 

IN028 

Massa de resíduos domiciliares e 
públicos (RDO+RPU) coletada per capita 
em relação à população total atendida 
pelo serviço de coleta (Kg/habitante/dia) 

1,04 0,82 0,97 

IN022 
Massa (RDO) coletada per capita em 
relação à população atendida com 
serviço de coleta (Kg/hab/dia) 

- 0,65 0,79 

IN021 
Massa coletada (RDO + RPU) per capita 
em relação à população urbana 
(Kg/hab/dia) 

2,04 0,88 1,01 

IN054 
Massa per capita de materiais recicláveis 
recolhidos via coleta seletiva 
(Kg/hab/ano) 

- 56,39 15,31 

IN032 

Massa recuperada per capita de 
materiais recicláveis (exceto matéria 
orgânica e rejeitos) em relação à 
população urbana (Kg/hab/ano) 

- 16,41 7,99 

Indicadores operacionais 

IN031 

Taxa de recuperação de materiais 
recicláveis (exceto matéria orgânica e 
rejeitos) em relação à quantidade total 
(RDO + RPU) coletada (%) 

- 5,08 2,17 

IN001 
Taxa de empregados em relação à 
população urbana (empreg/1000 hab) 

- 1,56 1,99 

Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 

 

Além dos indicadores acima, é importante ressaltar que há indicadores e dados 

específicos, que podem não fazerem parte do SNIS ou ter cálculo diferenciado, que visam 
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monitorar e avaliar a situação do andamento das Metas estabelecidas neste PMGIRS, os 

quais estão cadastrados na Seção 4.3 deste documento. 

Cabe ressaltar por fim ressaltar que, de acordo com as às instruções normativas do 

Ministério das Cidades, a existência de certificado de regularidade da alimentação de dados 

ao SNIS é condição básica para o recebimento de recursos do Governo Federal, portanto há 

a necessidade que o Município continue prestando as informações de acordo e mantenha sua 

regularidade. 

Segundo o SNIS, o Município está “regular” com o atendimento e lançamento dos 

dados no banco de dados. 

 

5.2 APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS 

 

A aprovação deste PMGIRS revisado foi realizada por meio de Audiência Pública, 

realizada dia 24 de novembro de 2022 no auditório da Câmara de Vereadores Municipal. 

A partir da aprovação deste PMGIRS revisado, se faz necessário que a municipalidade 

elabore a Minuta de projeto de lei para a instituição da Política Municipal de Resíduos Sólidos 

e encaminhe para aprovação junto ao legislativo municipal visando embasar legalmente as 

definições construídas nesta versão do PMGIRS. 

Recomenda-se que para dar suporte e cumprimento às ações de saneamento no 

âmbito municipal deve-se manter a sociedade permanentemente mobilizada por intermédio 

de eventos que possibilitem a participação democrática e formal de controle social, inclusive 

sendo apresentados à população os resultados dos indicadores estabelecidos. 

É importante ainda que seja montado um sistema de gestão municipal em saneamento 

básico e de manejo de resíduos sólidos, delegando à um órgão da administração municipal a 

tarefa de acompanhar e monitorar as metas e ações deste Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos e também do Plano Municipal de Saneamento Básico, a fim 

de evitar que haja prejuízo no alcance dos objetivos destes planos por falta de efetividade em 

seu cumprimento e monitoramento. 

Após definida a estrutura descrita no parágrafo anterior, é importante que sejam 

implementados programas e ações visando a capacitação técnica dos responsáveis, de entes 

públicos ou privados, as quais devem ser voltada para a implementação e operacionalização 

dos citados planos municipais. 
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5.3 AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PMGIRS 

 

A Lei nº 12.305/2010 em seu Art. 19, Inciso XIX, estabeleceu como conteúdo mínimo 

a exigência de definição da periodicidade de revisão do PMGIRS, conforme citado abaixo: 

 

Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o 
seguinte conteúdo mínimo:  
[...] 
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de 
vigência do plano plurianual municipal. 
XIX - periodicidade de sua revisão, observado o período máximo de 10 (dez) 
anos (lei 14026); 

 

A implantação do PMGIRS e o sucesso nas ações previstas envolvem políticas 

públicas, participação da sociedade, intersetorialidade dos órgãos de gestão municipal e 

comprometimento dos envolvidos, como um todo, sejam estes da sociedade civil ou pública, 

detentores de uma ou mais funções das responsabilidades compartilhadas pelo ciclo de vida 

dos produtos.  

No que se refere à revisão deste PMGIRS, o termo de referência da Funasa (2018), o 

qual orienta para a avaliação de desempenho dos PMSB, destaca os aspectos relevantes a 

serem observados em tal avaliação visando sua revisão, os quais podem ser também listados 

para a futura revisão deste PMGIRS: 

a. O cumprimento dos objetivos/ações definidos no PMGIRS;  

b. A obediência dos dispositivos legais aplicáveis à gestão do setor saneamento 

e de manejo dos resíduos sólidos;  

c. Reavaliação dos pontos fortes e fracos diagnosticados e do plano elaborado e 

das oportunidades e entraves ao seu desenvolvimento;  

d. O uso adequado de recursos humanos, instalações e equipamentos voltados 

para produção e prestação de bens e serviços na qualidade e prazos requeridos;  

e. A adequação e a relevância dos objetivos do plano e a consistência entre esses 

e as necessidades previamente identificadas;  

f. A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos;  

g. As causas de práticas antieconômicas e ineficientes;  

h. Os fatores inibidores do desempenho do PMGIRS;  

i. A relação de causalidade entre efeitos observados e as diretrizes propostas; 

j. A qualidade dos efeitos alcançados a partir da implantação do plano; 

k. Surgimento de novas tecnologias para solução de possíveis pontos levantados; 

l. Priorização de investimentos no setor de saneamento. 

 



 

181 

 

As avaliação supra são imprescindíveis, pois o desempenho que se obtém e o 

esperado podem ser divergentes daqueles traçados inicialmente. Deste modo, novamente, 

ressalta-se a importância da mensuração de desempenho, utilizando a ferramenta dos 

indicadores estabelecidos. 

Todos as análises e avaliações descritas acima deverão ser minuciosamente 

realizadas no momento da próxima revisão deste PMGIRS, o qual deverá se dar dentro do 

prazo máximo de 10 (dez) anos, conforme redação dada pela Lei nº 14.026/2020 que 

atualizou o Marco Legal do Saneamento, devendo no entanto ser observado prioritariamente 

o período de vigência do plano plurianual municipal (PPA) de acordo com o Inciso XIX do 

dispositivo legal citado no começo desta seção. 
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7 ANEXOS 

 

Anexo I – Portaria de nomeação do Comitê Executivo para revisão do PMSB e PMGIRS. 

Anexo II – Ata da reunião do Comitê Executivo de debate e aprovação do Diagnóstico. 

Anexo III – Ata da reunião do Comitê Executivo de debate e aprovação do Prognóstico. 

Anexo IV – Ata da audiência pública final de debate e aprovação do PMGIRS e PMSB. 

Anexo V – Anotações de Responsabilidade Técnica dos responsáveis técnicos da empresa 

de assessoria contratada. 

 


