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1

APRESENTAÇÃO
O presente documento é objeto do contrato nº 06/2012 firmado entre o Consórcio

Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos e a Concremat
Engenharia e Tecnologia S/A cujo objeto é a Elaboração dos Planos Municipais e Regional
de Saneamento Básico dos Municípios do Consórcio Pró-Sinos.
O Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB) abrange, além de 23 municípios,
os demais municípios do Consórcio Pró-Sinos, alguns planos municipais estão sendo
elaborados em separado.
Os serviços inserem-se no contexto da Lei nº 11.445/07 que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Os
serviços também são balizados pelo Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a referida Lei,
bem como pelo Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001) que define o acesso aos serviços
de saneamento básico como um dos componentes do direito à cidade.
A Política e o Plano, instituídos pela Lei nº 11.445/2007, são os instrumentos centrais
da gestão dos serviços. Conforme esse dispositivo, o Plano de Saneamento estabelece as
condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas
para a universalização, assim como programas, projetos e ações necessários para alcançála.
Como atribuições indelegáveis do titular dos serviços, a Política e o Plano devem ser
elaborados com participação social, por meio de mecanismos e procedimentos que
garantam à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos
de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços
públicos de saneamento básico.
De acordo com o Termo de Referência, o trabalho está dividido em seis etapas com
seus respectivos produtos:
Etapa 1:

Plano de mobilização social.

Etapa 2:

Diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus impactos

nas condições de vida da população.
Etapa 3:

Prognósticos e alternativas para a universalização dos serviços de

saneamento básico. Objetivos e metas.
Etapa 4:

Concepção dos programas, projetos e ações necessárias. Ações para

emergências e contingências.
Etapa 5:

Mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação

sistemática das ações programadas.
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Etapa 6:

Relatório final dos planos municipais e regional de saneamento

básico.
Este relatório contempla a Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
Convém salientar que este será parte integrante do Plano Regional de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos do Pró-Sinos e no documento final do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Sapiranga.
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2

ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1

Considerações Gerais
O subproduto foi embasado nas informações e dados constantes nos seguintes

documentos e relatórios:
- Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Pró Sinos, ano base
2010 (PRGIRS);
- Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Sapiranga, ano base
2012 (PMGIRS);
- Dados complementares e atualizados constantes em contratos, licenças e outros
documentos correlatos, disponibilizados pelas Secretarias de Obras e de Planejamento e
pelo Departamento de Meio Ambiente;
- Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2017;
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 2010 e 2019;
- Outras fontes secundárias.
As considerações feitas pelo município estão consolidadas e ajudam a compor o
Plano Municipal de Saneamento de Sapiranga.

9

Sapiranga

3

DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.1

Estrutura organizacional
No município de Sapiranga, a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos e a

Secretaria de Meio Ambiente e Preservação Ecológica são as entidades responsáveis pela
gestão, fiscalização e administração dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

3.2

Geração de resíduos sólidos urbanos
Sapiranga conta com uma população estimada de 81.734 habitantes para o ano de

2019; com população medida no último censo de 2010 de 74.985 habitantes e densidade
demográfica de 542,14 habitantes por km2 (IBGE, 2019).
A taxa de cobertura da coleta dos resíduos domiciliares corresponde a 100% da
população urbana, e 98% da população total do município (SNIS, 2017).
O total de resíduo domiciliar (RDO) coletado anualmente é de aproximadamente
14.400 toneladas, e de limpeza pública (RSU + RCC) é de aproximadamente 13.787
toneladas.
A Tabela 1 evidencia a quantidade estimada de resíduos coletados em 2018
(abaixo).
Quantidades por tipo de Resíduo

Quantidade gerada em
2018

Resíduos
Domiciliares
RDO

Resíduos de
Limpeza Pública
RSU + RCC

Resíduos de
Serviços de Saúde
RSS

Total de
Resíduos Sólidos
Municipal

14.4001 ton/ano

13.787 ton/ano2

28 ton/ano3

28.215 ton/ano

Tabela 1: Geração de Resíduos Sólidos (toneladas/ano).
1
2
3
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente , Secretaria de Obras , Secretaria de Saúde .

3.3

Acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares
A orientação fornecida aos munícipes é de que todo o material encaminhado para

coleta domiciliar esteja embalado em sacolas. Todo material seco, como garrafas, potes,
latas, plásticos, caixas ou sacos de leite, por exemplo, deve ser colocado em sacolas nos
dias da coleta seletiva. Já o material orgânico, como restos de comida, cascas de frutas,
verduras e papel higiênico, devem ser colocados em outra sacola e disponibilizados nos
dias da coleta de resíduos orgânicos e/ou rejeitos.

10

Sapiranga

No dia de recolhimento de resíduos secos e/ou recicláveis serão recolhidos somente
este tipo; e no dia do recolhimento de resíduos orgânicos/rejeitos serão recolhidos somente
eles, conforme o calendário estipulado no roteiro de coleta pelo Município.
É indicado também que as embalagens recicláveis sejam lavadas com uma pequena
quantidade de água, apenas para evitar insetos e mau cheiro. E assim, permitir que o
material seja reciclado com mais facilidade.

3.4

Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos
A composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares gerados no município

de Sapiranga foi realizada nos meses de junho e julho de 2019 (RECICOOPER, 2019), a
partir destes dados foram sistematizadas as informações apresentadas a seguir.
Na coleta domiciliar regular verificou-se que 83,24% do lixo coletado são de resíduos
orgânicos e/ou rejeitos e apenas 16,76% são de resíduos recicláveis. Os dados
sistematizados a partir da composição gravimétrica da coleta domiciliar estão apresentados
no Gráfico 1 e na Tabela 2.

Gráfico 1: Composição gravimétrica da coleta domiciliar (RECICOOPER, 2019).
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Coleta Regular

Material

% no resíduo

Papel e papelão

2,62

Plástico

11,48

Vidro

1,04

Metal (Alumínio)

0,47

Tetrapack

1,16

Orgânico

52,09

Rejeito

31,15

Material reciclável
16,76%

Orgânico / Rejeito
83,24%

Tabela 2: Porcentagens de tipo de material encontrado na coleta regular.

Na coleta seletiva domiciliar verificou-se que há um aumento do percentual de
materiais recicláveis para 45,62%, porém ainda o maior percentual coletado é de resíduos
orgânicos e/ou rejeitos - 54,38%. Os dados sistematizados da composição gravimétrica dos
resíduos da coleta seletiva estão apresentados no Gráfico 2 e na Tabela 3.

Gráfico 2: Composição gravimétrica da coleta seletiva.
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Coleta Seletiva

Material

%

Papel e papelão

12,54

Plástico

20,89

Vidro

8,42

Metal (Alumínio)

1,19

Tetrapack

2,58

Orgânico / Rejeito

Orgânico

24,09

54,38%

Rejeito

30,28

Material reciclável
45,62%

Tabela 3: Porcentagens de tipo de material encontrado na coleta seletiva.

3.5

Operação dos serviços
Atualmente, Sapiranga possui dois contratos de serviço referentes à gestão de

resíduos domiciliares acompanhados pela Secretaria de Meio Ambiente e Preservação
Ecológica, com a empresa Onze Construtora e Urbanizadora Ltda e com a Cooperativa de
Trabalho e Reciclagem de Sapiranga (RECICOOPER).
As atividades do Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2015 firmado com a
empresa Onze Construtora e Urbanizadora Ltda., prevê a execução das seguintes
atividades: coleta dos resíduos domiciliares; coleta seletiva; transporte até a Central de
Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos de Sapiranga (CETRISA) e transporte dos
rejeitos até o aterro licenciado.
O Contrato nº 005/2018 com a RECICOOPER prevê a execução dos serviços de:
triagem, prensagem e armazenamento temporário de resíduos recicláveis; operação da
estação de transbordo conteinerizada e encaminhamento dos rejeitos até a área de
transbordo presente na CETRISA para posterior transporte pela empresa Onze até o Aterro
Sanitário.
3.6

Fiscalização
A Secretaria de Obras e a Secretaria de Meio Ambiente são responsáveis pela

gestão dos contratos estabelecidos junto às empresas que efetuam a prestação dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A fiscalização ocorre mediante
exigências e requisitos contidos nas cláusulas dos contratos.
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Existe um funcionário do Meio Ambiente, designado para receber reclamações e/ou
solicitações relativas à coleta de resíduos sólidos urbanos da população e encaminha–las à
empresa responsável.
3.7

Serviços complementares
Existem ainda outros serviços relacionados direta ou indiretamente com o manejo de

resíduos sólidos realizados pela Prefeitura, abrangidos nas atividades da Secretaria de
Obras: pintura de meio fio, limpeza de bocas de lobo, poda de árvores e remoção de
animais mortos em vias públicas municipais.
A quantidade de trabalhadores da Secretaria de Obras envolvidos na limpeza pública
é de 21 concursados entre motoristas e serviços gerais.
O município visa assegurar a recuperação dos custos com estes serviços, por meio
de cobrança imposta aos usuários em taxa específica, incluída no IPTU - Imposto Predial e
Territorial Urbano. Esta cobrança se encontra prevista na Lei Municipal n° 3.282/2003.
3.8

Coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva
A empresa responsável pela coleta de resíduos domiciliares é a Onze Construtora e

Urbanizadora Ltda., operando tanto na coleta regular quanto na coleta seletiva. Dentre os
sete caminhões coletores previstos para operação, quatro atendem a coleta dos resíduos
domiciliares e três atendem a coleta seletiva.
3.8.1

Coleta de resíduos domiciliares:
A coleta domiciliar de resíduos apresenta frequência diária, de segunda a sábado, no

período diurno, em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação (Contrato de
Prestação de Serviços n° 058/2015). Esta coleta também abrange animais mortos de
pequeno porte.
Os veículos utilizados no serviço de coleta dos resíduos domiciliares são quatro (04)
caminhões compactadores, com carrocerias do tipo especial para a coleta do lixo domiciliar
e capacidade volumétrica de 15m3.
Para a realização da coleta, são alocadas sete (07) equipes de trabalhadores. Cada
equipe é composta por um (01) motorista e dois (02) garis. Os funcionários da coleta não
fazem a limpeza em lixeiras com resíduos soltos. Não foi implantada a coleta
conteinerizada.
Em 2018, os serviços de coleta domiciliar e seletiva de resíduos somaram o custo
mensal de aproximadamente R$ 244.534,27 pagos pela Prefeitura de Sapiranga.
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A partir dos dados de 2018, foram coletadas cerca de 1.160,06 toneladas/mês de
resíduos domiciliares, perfazendo uma média de 42,96 toneladas/dia de resíduos da coleta
domiciliar (fonte planilhas de pesagem trimestrais dos caminhões - 2018). A geração per
capita equivale a 0,53 kg/hab/dia referente exclusivamente à coleta domiciliar de Sapiranga
(RDO).
Na Figura 1, consta o calendário de coleta regular domiciliar disponível para a
população através do site da Prefeitura (SAPIRANGA, 2019).

Figura 1: Calendário e roteiro de coleta dos resíduos domiciliares (SAPIRANGA, 2019).

3.8.2

Coleta seletiva
A coleta seletiva está contemplada na Lei Municipal n° 2.361/1997 que dispõe sobre

a Política de Meio Ambiente de Sapiranga (SAPIRANGA, 2019), a qual versa que “caberá
ao Departamento Municipal do Meio Ambiente a organização e implantação da Coleta
Seletiva de lixo”, tendo sido implantada efetivamente a partir do ano de 2000 e ampliada em
2018.
A coleta seletiva municipal é realizada pela empresa terceirizada Onze Construtora e
Urbanizadora Ltda, em dias e horários alternados à coleta domiciliar. A empresa dispõe de
três (03) caminhões baú basculante com capacidade para 30m³ para esta coleta. As equipes
disponibilizadas para esta coleta são compostas por um (01) motorista e três (03) garis.
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O custo da coleta seletiva é pago juntamente com o da coleta regular, tendo em vista
que a operação é realizada pela mesma empresa, a Construtora Onze.
O calendário de coleta seletiva está disponível para a população no site da Prefeitura
Municipal de Sapiranga (SAPIRANGA, 2019), sendo apresentado na Figura 2.

Figura 2:Calendário da coleta seletiva (SAPIRANGA, 2019).

3.8.3

Ponto de Entrega Voluntária – PEV
No município existem Pontos de Entrega Voluntária para resíduos especiais como

pneus e resíduos eletrônicos em geral.
O local que recebe resíduos de pneus está alocado na área da CETRISA. Os pneus
coletados pela coleta da Prefeitura e os pneus descartados pela população (mediante
autorização do SEMAPE) podem ser encaminhados para este ECOPONTO. Após ser
gerado um grande volume, a RECICLANIP, representante da Associação Nacional da
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Indústria de Pneumáticos, realiza o recolhimento destes pneus encaminhando-os para
reaproveitamento pelos fabricantes (RECICLANIP, 2019).
Os resíduos eletrônicos de computadores, celulares, equipamentos eletrônicos em
geral, são recolhidos pela Prefeitura em três Pontos de Entrega Voluntária: Centro Municipal
de Estudos Ambientais (CEMEAM), Centro Municipal de Educação Dr. Décio Gomes Pereira
e Prefeitura Municipal.
O óleo de cozinha usado, em pouca quantidade, pode ser coletado pela coleta
seletiva quando envasado em garrafa. Atualmente, para os pequenos geradores,
restaurantes, e outros estabelecimentos que gerem resíduos de óleo são sugeridas
empresas privadas que realizem esta coleta.
As pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes não são coletados pela Prefeitura.
Conforme a Lei Federal 12.305 de 2010, estes resíduos são passíveis de logística reversa e
devem ser devolvidos aos respectivos fabricantes, ou nos próprios estabelecimentos
comerciais onde são vendidos (BRASIL, 2010). O mesmo vale para os medicamentos, que
devem retornar aos pontos de venda para devolução aos respectivos fabricantes.
No licenciamento ambiental também é cobrado do estabelecimento que os resíduos
passíveis de logística reversa sejam encaminhados para empresas licenciadas.

3.8.4

Triagem de recicláveis
Todos os resíduos provenientes da coleta seletiva são encaminhados para o Galpão

da CETRISA para segregação. A segregação de resíduos é realizada pela Cooperativa de
Trabalho e Reciclagem de Sapiranga – RECICOOPER (Contrato n° 005/2018). A
cooperativa é responsável pela separação, classificação e estocagem dos resíduos sólidos
recicláveis e acondicionamento dos orgânicos/rejeitos para encaminhamento ao Aterro
Sanitário.
O galpão de triagem possui uma área de 784 m² e opera com 01 esteira de triagem,
01 paleteira, 03 caminhões basculantes, 02 pá carregadeira, 03 prensas hidráulicas e 01
balança rodoviária de 50.000 kg.
Na composição gravimétrica realizada em março de 2019, foi constatado que 66%
dos resíduos coletados mensalmente são de material orgânico e/ou rejeito e 34% são
recicláveis que seguem para triagem, porém somente 10,09% dos materiais recicláveis são
triados e postos para venda (RECICOOPER, 2019).
Os recicláveis coletados são descarregados pelo caminhão e encaminhados à
esteira de triagem. Na esteira, são separados os materiais conforme o tipo e o restante dos
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materiais não aproveitados são encaminhados para o transbordo e posterior transporte ao
Aterro Sanitário.
O material passível de reciclagem é vendido para intermediários que compram e
repassam às empresas recicladoras na Região, e o valor desta receita é dividido entre os
cooperativados. O rejeito é encaminhado pela empresa terceirizada para um Aterro Sanitário
licenciado. Aproximadamente 7,48 toneladas/dia de recicláveis, separados da coleta
domiciliar são vendidos, perfazendo  120 – 140 toneladas/mês.
Atualmente a cooperativa conta com 26 cooperados. A renda média mensal de cada
cooperativado é de aproximadamente R$ 1.300,00 à 2.000,00. Entretanto, devem ser
realizadas novas estimativas para mensurar quantos catadores atuam no município e ainda
poderiam ser cadastrados. Há alguns aspectos que dificultam o aumento do número de
cooperados, sendo eles: a quantidade de material disponível para venda não é
suficientemente grande e a divisão das receitas de venda dos materiais é baixa, além do
pouco interesse dos catadores em associarem-se à cooperativa, por preferirem o trabalho
informal.
A RECICOOPER recebe um repasse mensal de aproximadamente R$ 28.931,57
(conforme Contrato nº 005/2018 e suas alterações e reajustes) da Prefeitura Municipal para
serviços de triagem, armazenamento temporário de resíduos triados, operação da estação
de transbordo e destino final dos resíduos triados na CETRISA. A Prefeitura paga também
despesas de água e luz, sendo os gastos com energia aproximadamente R$ 23.000,00/ano.
O galpão e os equipamentos utilizados pertencem ao Município. Portanto, a cooperativa
contribui com a mão-de-obra e alguns serviços de manutenção de equipamentos e insumos,
como combustível e outros materiais.
O valor total de incentivo à triagem anual é de R$ 347.178,84 (ano base 2018).
3.8.5

Transbordo, destinação e disposição final de Rejeitos
Os caminhões compactadores da coleta regular descarregam na rampa de acesso

do transbordo, que posteriormente é assentado para uma caçamba e quando cheia de
rejeitos é nivelado, recolhido e transportado para o Aterro Licenciado.
Os resíduos domiciliares não triados e os rejeitos decorrentes do processo de
triagem são destinados ao Aterro Sanitário administrado pela Companhia Riograndense de
Valorização de Resíduos - CRVR (CRVR, 2019).
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Este aterro trata-se da Central de Tratamento de Resíduos de São Leopoldo, situada
na Rua Dilceu Elias de Moura, Bairro Arroio da Manteiga, no município de São Leopoldo,
RS. A Licença de Operação do empreendimento pela FEPAM é 06186/2018.
No total, aproximadamente 12.616 toneladas de rejeitos do município foram
dispostas em aterro sanitário no ano de 2018, sendo pago um valor médio mensal para esta
disposição de R$ 132.639,20 para a empresa Onze. Perfazendo uma média diária de 35,48
toneladas de rejeitos por dia que saem da CETRISA para disposição em aterro (fonte
planilha de gastos com a Onze de 2018).
O Aterro Sanitário da CRVR, em São Leopoldo, atua com foco principal na
disposição de resíduos Classe I e Classe II, e possui capacidade para receber cerca de 500
toneladas por dia, com uma vida útil de, aproximadamente, 20 anos. Abrange uma área de
135 hectares, do qual 66 hectares estão licenciados para disposição dos resíduos e o
restante para as lagoas de tratamento do lixiviado e áreas de preservação ambiental
(CRVR, 2019).
A geração total de Resíduos Sólidos domiciliares de Sapiranga está estimada em
cerca de 14.400 toneladas/ano. A quantidade média de materiais encaminhados para a
reciclagem por ano é de aproximadamente 1784 toneladas/ano. Assume-se que cerca de
12.616 toneladas/ano de resíduos são encaminhadas para o aterro sanitário (fonte: planilha
de gastos com a Onze).
3.8.6

Passivos ambientais gerados pela disposição de Resíduos Sólidos Urbanos
O município possui em seu território uma área desativada de disposição de resíduos

sólidos urbanos, que está em processo de encerramento e recuperação. O antigo aterro
recebeu resíduos entre os anos de 2002 e 2010. Atualmente é realizado o monitoramento
ambiental do local entre outras ações, no intuito de atender a Licença de Operação n°
04607/2018, de Remediação de Área Degradada por Disposição de RSU.
A partir de 2011 os rejeitos não foram mais dispostos no aterro municipal e
começaram a ser enviados para disposição final em um Aterro Sanitário no município de
Minas do Leão, da Companhia Riograndense de Valorização dos Resíduos (CRVR) até
2014. Após 2014, a Unidade da Central de Tratamento de Resíduos de São Leopoldo
passou a receber a disposição final dos rejeitos, também administrada pela CRVR.
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3.9

Serviços de limpeza pública
No município de Sapiranga, a Secretaria Municipal de Obras é a entidade

responsável pela gestão, fiscalização e administração dos serviços públicos de limpeza
urbana.
3.9.1

Varrição, Capina e Roçada
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos possui em andamento dois

contratos voltados à limpeza pública: o Contrato nº 008/2015 com a M&F Serviços de Asseio
e Conservação Eireli EPP para execução dos serviços de capina, e o Contrato nº 009/2015
com a KL Costa Comercial Ltda para o serviço de roçada. A varrição é realizada nas vias
centrais diariamente, com prioridade nas praças da Avenida João Correa e Avenida 20 de
setembro. A capina é realizada em todas as vias do município conforme necessidade ou
prioridades.
Atualmente, quarenta funcionários da empresa terceirizada executam as atividades
de capina e roçada e quatorze concursados da Secretaria.
A administração pública conta com uma área de bota fora (transbordo) que recebe
os resíduos da varrição capina, roçada, construção civil e podas, produzidos somente pela
Prefeitura localizada na RS 239.

3.9.2

Poda de árvores em vias públicas
A Secretaria Municipal de Obras é responsável pela execução dos serviços de podas

em passeio público. Também existe o recolhimento de podas realizadas pelos munícipes,
juntamente com a coleta de outros resíduos volumosos, como os resíduos de construção
civil.
Os serviços de poda geralmente são atendidos a partir de demandas do município
ou solicitações da população, após a autorização da Secretaria de Meio Ambiente. As podas
são realizadas mais comumente nos meses de junho e julho. As solicitações dos munícipes
são recebidas durante todo o ano, solicitadas via protocolo na Prefeitura e autorizadas pela
Secretaria de Meio Ambiente mediante vistoria.
Estes resíduos são recolhidos manualmente ou com uso de uma retroescavadeira e
uma minicarregadeira do tipo Bobcat, e encaminhados para a mesma área dos resíduos de
varrição, capina e roçada.
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3.10

Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
De acordo com o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil –

CNES (CNES, 2019), o município de Sapiranga apresenta um total de 17 estabelecimentos
de saúde cadastrados como de Gestão Municipal, e um estabelecimento de gestão
compartilhada entre Município e Estado (UPA 24 horas). Destes, 16 estabelecimentos
municipais são geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), contando com o
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela gestão, acompanhamento e
execução dos contratos relativos ao manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde
municipais. Existem atualmente dois contratos vigentes (Contrato n° 116/2015 e 077/2016).
Entretanto, está sendo elaborada uma nova licitação para a gestão destes resíduos, a qual
tem o objetivo de atender o aumento no volume de RSS produzidos pelas Unidades Básicas
de Saúde.
A empresa Ambientuus Tecnologia Ambiental Ltda. é a atual contratada pela
Secretaria de Saúde para prestar os serviços de: coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos hospitalares do tipo A, B e E (conforme a classificação da RDC ANVISA n°
222/2018).
A coleta dos resíduos de saúde é realizada semanalmente e/ou quinzenalmente, de
acordo com a necessidade e o estabelecido em contrato, por veículos próprios e adequados
para esta atividade, em 16 locais: nas Unidades Básicas de Saúde (Centros de Saúde,
Postos de Saúde, Unidade de Saúde Especializada, no Centro de Atendimento Psicossocial
– CAPS, no Laboratório e Farmácia); e na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA.
Além disso, há a coleta realizada pontualmente nos postos de saúde durante as campanhas
de vacinação, conforme calendário vacinal fornecido pelo Estado.
Não há taxa de cobrança específica pelos serviços de coleta e destinação final dos
resíduos da saúde nos estabelecimentos públicos. De acordo com os volumes e valores
estabelecidos em contrato (Tabela 4), as despesas decorrentes destes serviços poderiam
chegar

ao

montante

de

R$

118.569,48

considerando

à

coleta/tratamento

de

aproximadamente 100.120 litros de RSS/ano, porém os valores liquidados e pagos para a
empresa Ambientuus Tecnologia Ambiental Ltda. no exercício de 2018 somaram um
montante de R$ 85.949,48 (Fonte: relatório de empenhos do sistema Dbseller).
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Manejo de RSS contratados
pela Prefeitura
Unidades Básicas de Saúde
UPA 24 horas

1

2

Campanhas de vacinação

2

Volume mensal
litros/mês

Volume anual
Litros (kg)/ano

Valor anual
(R$/ano)

960 litros/mês

11520 litros/ano

58.653,48 R$/ano

7200 litros/mês

86400 litros/ano

58.464,00 R$/ano

-

2200 litros/ano

1.452,00 R$/ano

Total previsto nos contratos

100.120 litros/ano

3

R$ 118.143,40

2

3

Tabela 4: Volumes e valores previstos nos Contratos de Coleta de RSS.
¹
Fonte: Estimativa baseada no Memorial Descritivo do Contrato n° 116/2015 e alterações, sem o quantitativo da
UPA 24 horas.
2
Fonte: Estimativa baseada no Memorial Descritivo do Contrato n° 077/2016 e alterações.
3
Fonte: Valores estimados pelos contratos, diferindo do valor pago.

A Secretaria Municipal de Saúde faz o controle somente dos Resíduos de Serviços
de Saúde dos estabelecimentos públicos municipais. Os demais geradores privados são
cobrados no momento do licenciamento ambiental.
O quantitativo em litros (100.120 L/ano) foi convertido em kg/m3, sendo utilizado
como valor de referência 280 kg/m3 de peso específico aparente para o RSS (IBAM, 2001).
Sendo assim, o total estimado de resíduos de serviços de saúde coletados anualmente foi
de 28,03 toneladas/ano.

3.10.1 Resíduos de Serviços de Saúde privados
O licenciamento ambiental das principais atividades privadas geradoras de RSS é
realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Preservação Ecológica: farmácias, drogarias,
clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, consultórios médicos, laboratórios de análises
clínicas, tatuadores, clínicas estéticas, entre outras atividades.
No

momento

do

licenciamento

ambiental

municipal,

exige-se

destes

estabelecimentos o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS),
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável, bem
como as devidas licenças ambientais das empresas de coleta/tratamento/destinação final
destes resíduos, e o acompanhamento da execução do mesmo.
Salienta-se que estes estabelecimentos são responsáveis pelos seus resíduos,
devido à geração de RSS dos grupos A, B e E, conforme a RDC ANVISA n° 222/2018 e
Resolução CONAMA nº 358/2005, devendo ser transportados mediante Manifesto de
Transporte de Resíduos (MTR).
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3.11

Gestão de Resíduos de Construção Civil (RCC) e Inertes
Os resíduos de construção civil e resíduos inertes, quando em pequenas

quantidades (até 01 m3), são recolhidos pela Secretaria de Obras no caso de pequenos
geradores. Os tipos de resíduos recolhidos pela Prefeitura são entulhos, pedra, cimento,
areia, tijolos, lajotas, contrapisos e madeiras.
A Secretaria de Obras não possui um controle de registro do volume coletado todos
os meses. Para esta coleta, são disponibilizados 02 caminhões de 04 m3, 02 caminhões de
06 m3, 03 caminhões de 10 m3, tendo como realizar a coleta de até 50 m3 por dia de limpeza
destes resíduos.
Foram pesados os caminhões para realização de uma estimativa de toneladas
recolhidas por dia, tendo sido medido o quantitativo de aproximadamente 66,16
toneladas/dia de Resíduos de Poda, Varrição, Capina e lixo solto. A partir destes dados, o
quantitativo anual previsto foi de 9.527,04 toneladas/ano para Resíduos Sólidos Urbanos
(Limpeza Pública), considerando a realização da descarga dos caminhões de 03 vezes por
semana.
Sapiranga possui poucas empresas cadastradas de recolhimento de resíduos da
construção civil. Os resíduos de construção civil de boa qualidade são comumente
reutilizados pela Secretaria de Obras para contenção de quedas de barreira e/ou consertos
na tubulação, sendo os demais descartados.
Segundo dados diagnosticados pela Secretaria de Obras, a quantidade de resíduos
da Construção Civil e Demolição (RCC/RCD) coletados é de aproximadamente 15 m3
diários. Para estimar a geração diária de Resíduos de Construção Civil, foi utilizada uma
média de peso específico aparente por levantamento bibliográfico (1.183,33 kg/m3), tendo
sido previsto o quantitativo de aproximadamente 17,75 toneladas/dia recolhidas pela
Secretaria de Obras de Sapiranga. Considerando a realização da descarga dos caminhões
05 vezes por semana, presume-se uma estimativa anual aproximada de 4.260
toneladas/ano coletadas de Resíduos de Construção e Demolição.
Todo material coletado e recolhido pelo município é encaminhado para uma área de
bota fora (transbordo) na RS 239, para disposição dos resíduos provenientes de obras
públicas.
No entanto, sabe-se que Sapiranga tem a opção de encaminhar esta tipologia de
resíduo para a Usina de Britagem e Reciclagem de RCC situada no município de São
Leopoldo/RS, gerida pelo Consórcio Pró Sinos.
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3.12

Gestão de Resíduos Sólidos Industriais (RSI)
A

economia

do

município

de

Sapiranga

baseia-se

principalmente

em

empresas/indústrias e comércios do setor secundário e terciário. No setor secundário,
destacam-se às voltadas à fabricação de calçados, metais/metalúrgicas, entre outras. No
setor terciário, destacam-se os comércios varejistas, de vestuários, entre outros, em grande
parte de micro e pequenas empresas.
O segmento de maior participação em empresas é das indústrias calçadistas e de
artefatos para calçados e bolsas, seguida dos demais comércios varejistas (Gráfico 3 –
SEBRAE, 2019).
Não há coleta municipal específica para resíduos industriais, que geralmente incluem
também resíduos perigosos de Classe I. Os estabelecimentos geradores de RSI que
produzem apenas resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos podem ser atendidos pela coleta
regular de lixo, mediante pagamento da taxa de serviços urbanos vinculada ao IPTU.
Conforme o Código Tributário de Sapiranga (Lei n° 3282 de 2003) está prevista a cobrança
das taxas de serviços urbanos aos empreendimentos de acordo com sua metragem (m2),
sendo estas taxas atualizadas periodicamente.
Tabela VII - com redação estabelecida pelo Art. 2° da Lei Municipal n° 6.157 de 2017

I – Edificações com Destinação Comercial, Industrial ou de Prestação de Serviços
2

Área Edificada (em m )

Localização
Zona Fiscal 1, 2 e 3

Zona Fiscal 4

Zona Fiscal 5

Até 100,00

R$ 185,00

R$ 130,00

R$ 110,00

De 100,01 a 200,00

R$ 300,00

R$ 240,00

R$ 210,00

200,01 a 300,00

R$ 400,00

R$ 320,00

R$ 280,00

Acima 300

R$ 600,00

R$ 480,00

R$ 420,00

Tabela 5: Taxas de Serviços Urbanos no município de Sapiranga.

Fonte: Redação estabelecida pelo Art. 2º da Lei Municipal nº 6.157 de 2017.

Pela legislação, cada gerador de resíduos industriais é responsável pelo transporte,
tratamento e destinação de seus resíduos (Lei 12.305/2010 e Resolução CONAMA n°
313/2002). As indústrias contratam empresas privadas licenciadas para coleta, transporte,
destinação e disposição final de seus resíduos, ou ainda algumas encaminham seus
resíduos não perigosos para empresas que trabalham como Área de Triagem e
Armazenamento de Resíduos Sólidos Industriais Classe IIA e IIB, e estes posteriormente
vendem os resíduos para recicladoras.
De acordo com seu porte e atividade os estabelecimentos geradores de RSI são
licenciados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sapiranga ou pelo órgão
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estadual. No ano de 2018, aproximadamente 336 licenças de operação foram emitidas pela
Secretaria de Meio Ambiente de Sapiranga (fonte relatório do RCL Ambiental). O
acompanhamento dos resíduos gerados é feito anualmente a partir da análise do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa, da Planilha de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos e dos Manifestos de Transporte de Resíduos emitidos, que deverão ser
entregues juntos a Licença Ambiental à Secretaria de Meio Ambiente.
Os tipos de resíduos gerados pelas atividades industriais são resíduos de couro,
materiais têxteis, resíduos metálicos, lodo de ete, sucatas metálicas, resíduos de plásticos e
borrachas, resíduos de restaurantes (restos de alimentos), resíduos de madeira, resíduos
perigosos diversos (tintas, óleos, etc), entre outros, variando de acordo com o tipo de
atividade.
4

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL

4.1

Planejamento e gestão
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e a Lei de Saneamento

Básico (Lei nº 11.445/2007) são as principais normativas legais que norteiam a gestão e o
gerenciamento dos resíduos sólidos nos âmbitos nacional, estadual e municipal.
Administrações públicas, entidades privadas e cidadãos devem atender às premissas
constantes nestes regulamentos.
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é um dos principais
instrumentos de gestão previstos na Lei nº 12.305/2010. Segundo a referida norma, a
existência destes planos é condição para os municípios terem acesso a recursos da União,
ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza
urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
Além disso, a Política de Resíduos, em seu artigo 18º, indica que aqueles municípios
que optarem por soluções consorciadas para a gestão dos resíduos sólidos serão
priorizados nos acessos aos recursos da União.
Sapiranga, além de integrar o Consórcio Pró-Sinos e de estar inserido no Plano
Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deste Consórcio, ainda possui o seu
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Cabe ao município fazer bom uso destas ferramentas e aprimorar cada vez mais a
gestão dos resíduos. Esta gestão deve prever a articulação de mecanismos locais e
regionais, visando a assegurar o atendimento integral às Políticas Nacionais de Resíduos
Sólidos e de Saneamento Básico, de modo eficaz e sustentável.
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Conforme evidenciado neste estudo, embora Sapiranga apresente ações pontuais e
políticas públicas que buscam a gestão ambientalmente adequada dos serviços de limpeza
pública e manejo de resíduos sólidos, ainda faltam iniciativas mais consistentes com relação
aos controles de geração/coleta e análise do volume dos resíduos a serem gerenciados,
juntamente com a construção de indicadores de desempenho. Estes dados contribuem no
reconhecimento dos gargalos da gestão, contribuindo para o estabelecimento de planos e
ações de melhoria capazes de otimizar a gestão dos resíduos municipais.
4.2

Fiscalização e controle
As normativas legais que norteiam, de forma direta ou indireta, os serviços de

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município de Sapiranga encontram-se
relacionadas abaixo:
- Política Municipal de Meio Ambiente - Lei Municipal nº 2.361 de 1997;
- Código de Posturas – Lei Municipal n° 2.393 de 1997;
- Código Tributário – Lei Municipal nº 3.282 de 2003 e suas alterações;
- Plano Diretor - Lei Municipal nº 6.381 de 2019;
- Lei Municipal de Arborização Urbana - Lei Municipal nº 5.947 de 2016.
Este fator remete à necessidade iminente de adequar estas normativas às diretrizes
previstas nas Leis nº 12.305/2010 e 11.445/2007, com os seguintes objetivos:
- Contextualizar os requisitos previstos nas leis municipais aos das leis federais;
- Padronizar as ações de fiscalização e controle dos serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos;
- Adequar às exigências relativas aos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos às prerrogativas das leis federais em vigor.
As adequações das exigências legais nacionais, relacionadas à gestão de resíduos,
foram incluídos no licenciamento ambiental municipal.

4.3

Prestação dos serviços
A avaliação da qualidade, efetividade e sustentabilidade da prestação dos serviços

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos requer análises qualitativas e quantitativas,
além de uma caracterização mais precisa dos indicadores operacionais e financeiros,
abrangendo:
- Os custos diretos e indiretos;
- Os equipamentos e recursos humanos necessários;
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- A forma de atendimento à população (calendários de coleta/cronogramas/rotas);
- A disposição final e sua possível minimização.
Após a obtenção detalhada destes dados será possível avaliar e planejar a
sustentabilidade da prestação dos serviços.
É importante mencionar que a Lei de Saneamento Básico afirma que os serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos terão a sustentabilidade
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, com remuneração pela cobrança
dos serviços aos usuários, mediante taxas ou tarifas e outros preços públicos, em
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
Estabelece ainda que poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para
os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica
suficiente para cobrir o custo integral dos serviços e que, quando da instituição das tarifas,
preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico, devem ser observadas as
seguintes diretrizes:
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos,
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de
eficiência;
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.
O município de Sapiranga busca a recuperação dos custos com os serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos através de cobrança aos usuários, inclusa no
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano dos imóveis. Esta cobrança se encontra prevista
no Código Tributário Municipal de Sapiranga, Lei n° 3282/2003 e suas alterações, e o
cálculo é embasado na área em metros quadrados dos imóveis do Cadastro Imobiliário
juntamente com a sua Zona Fiscal.
Faz-se necessário analisar e comparar o valor arrecadado com os custos dos
serviços de limpeza urbana, de modo a verificar se a cobrança efetuada subsidia as
despesas.
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Ressalta-se que a qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento
básico está intimamente correlacionada aos investimentos aplicados nas operações. Em
vista disto, o planejamento da recuperação dos custos e dos investimentos deve atender à
demanda exigida pelas necessidades do município.

4.4

Geração, acondicionamento e caracterização dos resíduos sólidos urbanos
As principais prerrogativas das leis de resíduos sólidos e saneamento básico são

justamente a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Cabe ao município, estabelecer diretrizes, metas e estratégias que assegurem,
facilitem e incentivem as seguintes ações:
- Intensificação das campanhas de educação ambiental que visam ao consumo
sustentável e segregação dos resíduos na fonte (fortalecido a partir de 2018);
- Refinamento do Programa de Coleta Seletiva e melhorias para as atividades de
triagem dos resíduos (fortalecidos a partir de 2018);
- Investimentos junto ao local de atuação da cooperativa;
- Fomentar o atendimento à logística reversa entre os estabelecimentos de comércio
e serviços, e a responsabilidade compartilhada;
- Planejamento e definição de metas para a redução do encaminhamento dos
resíduos recicláveis e orgânicos ao aterro sanitário, tomando-se como base a versão
preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
- Incentivo e apoio ao mercado de reciclagem;
- Elaboração de projetos para obtenção de recursos (realizado em 2019);
- Planejamento para a implantação/ampliação de empreendimentos que priorizem a
valorização e beneficiamento dos resíduos sólidos, anteriormente a seu descarte final, tais
como usinas de triagem, compostagem, etc.
Sapiranga já vem atuando nestas questões.

4.5

Coleta diferenciada e não diferenciada
Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o sistema de coleta seletiva de

resíduos sólidos deverá priorizar a participação de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas
físicas de baixa renda.
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Com o propósito de intensificar as ações de coleta seletiva e aprimorar este
processo, a Prefeitura Municipal está investindo fortemente em atividades que visam
conscientizar o cidadão quanto à importância da segregação dos resíduos na fonte, tendo
em vista que grande parcela do resíduo seco acaba por perder seu valor econômico
agregado, pelo fato de estar misturado com os resíduos orgânicos.
Em termos gerais, a coleta regular dos resíduos domiciliares apresenta-se
satisfatória e atinge aos princípios de universalização do serviço, uma vez que contempla
100% da população na zona urbana, ainda podendo ser ampliada para a zona rural.

4.6

PEVs e ecopontos
Segundo dados diagnosticados, o município de Sapiranga já trabalha na

implementação do sistema de logística reversa e responsabilidade compartilhada. Apresenta
alguns pontos de coleta instalados em entidades públicas para os recicláveis e privadas
para os resíduos de logística reversa, as quais são responsáveis pelo armazenamento
temporário dos materiais recolhidos, fazendo jus aos preceitos da responsabilidade
compartilhada.
Segundo a Lei º 12.305/2010 e seu Decreto Regulamentador nº 7.404/2010, 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, as ações do poder público
deverão ser devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes, o
que não retrata a realidade do município.

4.7

Triagem de recicláveis secos
Sabe-se que diariamente cerca de 8% dos materiais segregados nas operações de

triagem da CETRISA são comercializados para posterior beneficiamento.
Este dado demonstra que a parcela valorizada e beneficiada é satisfatória, de acordo
com as metas previstas na Lei 12.305. No entanto, é necessário o aprimoramento e
ampliação do processo de triagem e segregação do resíduo na fonte.
O trabalho dos catadores de rua também deve ser considerado. Contudo, não
existem dados a respeito da quantidade de resíduos secos comercializados.
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São triadas diariamente cerca de 40 toneladas de resíduos que chegam a CETRISA
por dia, nos dias de coleta seletiva. Destas, um montante aproximado de 35,48
toneladas/dia são encaminhadas como rejeito e 7,48 toneladas/dia são recicláveis.
4.8

Tratamento de orgânicos
O município possuía instalada em seu território uma unidade de compostagem,

dentro da CETRISA, porém a mesma foi desativada em 2007.
Acredita-se, que além desta unidade, haja a prática da compostagem informal nas
residências rurais. Entretanto existem projetos de reativação desta prática pela Prefeitura,
tendo em vista que, o maior montante de resíduos coletado por dia são de orgânicos/rejeitos
( 82,58%).

4.9

Transbordo e transporte de rejeitos
Os

rejeitos

provenientes

da

coleta

regular

e

coleta

seletiva

percorrem

aproximadamente 32,4 Km até sua destinação final (da CETRISA até a Unidade em São
Leopoldo da CRVR).
Segundo as boas práticas da gestão de resíduos sólidos, é conveniente que o
percurso do transporte do resíduo até o local de destinação final não ultrapasse a distância
de 30 quilômetros, visando assegurar a economia em escala e a segurança pública.
4.10

Destinação final de rejeitos
Resíduos não beneficiados e rejeitos são destinados para Aterro Sanitário

devidamente licenciado.
Embora este aterro opere dentro das normas legais de engenharia, grande parcela
de resíduos, passíveis de reciclagem ainda são aterrados. Deste modo, Sapiranga planeja
políticas e define metas para a redução do encaminhamento dos resíduos recicláveis e
orgânicos ao aterro sanitário, tomando-se como base as metas previstas no Plano Nacional
de Resíduos Sólidos.
4.11

Serviços de limpeza pública
A operação e os serviços de limpeza pública são geridos pela Secretaria de Obras.

Destaca-se a necessidade de aprimorar a coleta de dados pela Secretaria, como o controle
de pesagem dos caminhões responsáveis pelo serviço, com o propósito de planejar
melhorias para o setor.
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4.12

Resíduos de serviços de saúde
Os resíduos da saúde gerados em estabelecimento públicos são gerenciados dentro

dos preceitos da lei. A gestão dos RSS gerados nos estabelecimentos privados é de
responsabilidade do gerador.
Ainda, em atendimento a Resolução Conama nº 358 de 2005 e a RDC ANVISA nº
222 de 2018, é necessário que os estabelecimentos de saúde apresentem seus Planos de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, sendo estes os instrumentos
necessários à implantação e efetivação do gerenciamento satisfatório e apropriado dos RSS
nos estabelecimentos privados.

4.13

Resíduos de construção civil e demolição
No município de Sapiranga, há serviços de coleta, transporte e destino final dos

resíduos de construção civil e demolição. Não há locais para a triagem, os resíduos gerados
são dispostos em uma área de transbordo sem segregação dos resíduos provenientes de
obras públicas.
Todavia, conforme os preceitos das leis de saneamento básico e resíduos sólidos, os
resíduos inertes devem ser beneficiados e valorizados. Desta forma, Sapiranga pode
estabelecer acordos com o município de São Leopoldo a fim de encaminhar estes materiais
para a Usina de Reciclagem e Britagem de RCC, ou busque outros meios para a valorização
dos resíduos inertes gerados na cidade.
Ainda, em atendimento ao artigo 5º da Resolução Conama 307/2002, o município
deve apresentar um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
em consonância com o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, sendo
este o instrumento necessário à implantação e efetivação do gerenciamento satisfatório e
apropriado dos RCC.

4.14

Passivos ambientais
Além de eliminar as áreas caracterizadas como passivos ambientais, é preciso

desenvolver planejamentos que assegurem a recuperação ambiental dos passivos,
prevendo a queima pontual de gases, coleta de chorume, drenagem pluvial, compactação
da massa e cobertura vegetal, conforme metas previstas no Plano Nacional de Resíduos
Sólidos.
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Sapiranga está caminhando nesta direção, uma vez que sua área de passivo de
disposição de RSU foi desativada, e está sendo realizado seu monitoramento ambiental
permanente. Ainda está previsto o projeto para recuperação da área.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente plano evidencia que o município tem cada vez mais buscado se adequar

à Política de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico.
Investimentos em programas de educação ambiental, a existência de Planos de
Resíduos, a reativação do programa de coleta seletiva, a parceria com cooperativa de
catadores e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos são alguns dos registros
teóricos e práticos que confirmam esta busca.
Cabe ressaltar a mobilização da municipalidade com a reativação do programa de
coleta seletiva, fortalecido em 2018, sendo esta uma das premissas da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
No entanto, o atendimento aos princípios de universalização dos serviços de limpeza
pública e manejo de resíduos sólidos ainda está em andamento. Sapiranga busca a
adequação do atendimento integral para a zona rural, como atualmente ocorre na zona
urbana.
Algumas informações e dados fundamentais ao planejamento eficaz da gestão dos
serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, principalmente àqueles
relacionados às despesas, custos e arrecadações, ainda necessitam ser reunidos de forma
mais efetiva para viabilizar investimentos, planos e tomadas decisão para a ação de
melhoria.
Em termos gerais, assegura-se que a elaboração deste Plano Municipal de
Saneamento Básico contribuirá de modo efetivo para que Sapiranga detecte as lacunas de
gestão e atue de modo direto na resolução dos pontos críticos de gestão de resíduos e no
aprimoramento dos pontos positivos.
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6

PROGNÓSTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O prognóstico do PGIRS tem por objetivo subsidiar estratégias de ação baseando-se

em cenários preditivos, estimados após o levantamento de dados do diagnóstico.
6.1

Crescimento Populacional e Geração de Resíduos
Os dados de estimativa de projeção de crescimento populacional foram calculados a

partir dos dados existentes no IBGE (IBGE, 2019). A projeção é calculada a partir da taxa de
crescimento populacional geométrico baseada no último censo e na última estimativa
populacional de 2019 (0,96%) – Tabela 6.
2019
Número de habitantes
(estimado)

81.734

População total
2023
2027
84.918

88.226

2039
98.944

Tabela 6: Projeção de crescimento populacional (estimativa pop. de 2019 x taxa de crescimento
geométrico).

A projeção do crescimento populacional é a base para os estudos de geração de
resíduos sólidos urbanos. Sabe-se que uma das principais metas de saneamento básico é a
de atender 100% da população com a coleta de resíduos. Atualmente, a coleta de resíduos
para o Município de Sapiranga abrange 98% da população (urbana e rural). A partir destes
dados é realizado um prognóstico simples de aumento na geração de resíduos, apenas
considerando a média de geração atual e o aumento da população ao longo do tempo. Este
cálculo é apresentado na Tabela 7 (abaixo), utilizando-se os dados de: Resíduos
Domiciliares (RDO), provenientes da coleta porta a porta; Resíduos Sólidos Urbanos (RSU),
provenientes da limpeza pública, e Resíduos de Construção Civil (RCC), os dois últimos
sendo recolhidos pela Secretaria de Obras.

Cenário de Geração Futura de Resíduos (ton/dia)
2019

2023

2037

2039

Resíduos Domiciliares - RDO

42,96

44,63

46,37

52,01

Resíduos Sólidos Urbanos – RSU

66,16

68,74

71,42

80,09

Resíduos de Construção Civil – RCC

17,75

18,44

19,16

21,49

Tabela 7: Cenários de Geração de Resíduos por tipo ao longo dos anos (média atual x aumento da
população).
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Conforme o diagnóstico apresentado, a média de geração de resíduos domiciliares
no município é de 42,96 toneladas/dia, sendo o indicador por habitante de 0,53 kg/hab/dia.
Os cenários de geração de resíduos consideraram o curto (4 anos), médio (8 anos) e longo
prazo (20 anos)
6.2

Cenários futuros de geração de resíduos
Dando continuidade aos índices utilizados no PGIRS de Sapiranga de 2012, para a

estimativa dos cenários futuros de geração de resíduos, continuou-se utilizando as taxas de
crescimento anuais de geração de RSU de 5, 10 e 15%. O objetivo destas taxas é de
construir cenários mais (5%) ou menos (15%) favoráveis em relação à geração de resíduos,
em conformidade com as características municipais.
6.2.1

Cenário para Resíduos Domiciliares e Resíduos Sólidos Urbanos
Todas as estimativas são baseadas a partir da atual geração de resíduos no

município (Tabelas 8 e 9). Distintamente do diagnóstico anterior, neste foram utilizados 3
estimadores para o cálculo da geração dos Resíduos Domiciliares (RDO); dos Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU) e dos Resíduos de Construção Civil (RCC). Os resultados são
apresentados nos quadros a seguir, indicando as previsões no aumento da geração de
resíduos em 5, 10 e 15% anuais, partindo da média atual de Resíduos Domiciliares, que é
de 42,96 ton/dia (0,53 kg/hab/dia), e de Resíduos Sólidos Urbanos, que tem geração de
66,16 ton/dia (0,81 kg/hab/dia).

Resíduos Domiciliares
(RDO) – ton/dia

Aumento
5%/ano
10%/ano
15%/ano

2019
42,96
42,96
42,96

2023
54,71
69,09
139,14

2027
65,89
100,23
352,79

2039
78,72
143,04
858,27

Tabela 8: Estimativas de Geração dos Resíduos Sólidos Domiciliares no município de Sapiranga
(média com o aumento percentual x projeção de crescimento populacional).

Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU) – ton/dia

Aumento

2019

2023

2027

2039

5%/ano
10%/ano
15%/ano

66,16
66,16
66,16

83,61
105,58
212,65

100,71
153,19
539,17

120,30
218,61
1.311,69

Tabela 9: Estimativas de Geração dos Resíduos Sólidos Urbanos no município de Sapiranga (média
com o aumento percentual x projeção de crescimento populacional).
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6.2.2

Cenário para Resíduos de Construção Civil
Os resíduos de construção civil, embora sejam de responsabilidade do gerador,

ainda recebem atendimento pela coleta da Secretaria de Obras da Prefeitura. Os
estimadores de geração de 5, 10 e 15% anuais indicam as previsões para os cenários
futuros (Tabela 10). Estes resíduos estão sendo reaproveitados pela própria Secretaria. A
média de geração de resíduos de construção civil por dia é de aproximadamente 17,75
toneladas/dia (0,22 kg/hab/dia).

Resíduos de
Construção Civil (RCC)
– ton/dia

Aumento
5%/ano
10%/ano
15%/ano

2019
17,75
17,75
17,75

2023
22,71
28,68
57,76

2027
27,35
41,61
146,44

2039
32,67
59,37
356,26

Tabela 10: Estimativas de Geração de Resíduos de Construção Civil no município de Sapiranga
(média com o aumento percentual x projeção de crescimento populacional).

6.3

Potencial de reciclagem e de compostagem
A composição gravimétrica de resíduos (RECICOOPER, 2019) indicou que a coleta

seletiva funciona melhor nos bairros: Centenário, Amaral Ribeiro, Oeste e São Luiz. Já os
bairros Centro, Sete de Setembro, Vila Irma, Ferrabraz, Vôo Livre, Santa Fé, Vila Nova e
Zona Rural não apresentaram adesão dos geradores na segregação de resíduos, de acordo
a composição gravimétrica. Entretanto, verifica-se que no Centro o que ocorre é a coleta de
resíduos pelos catadores informais.
As ações integradas de gestão deverão abranger o tratamento de resíduos
orgânicos, como a compostagem, tendo em vista que a maior parte do percentual coletado
se refere a resíduos orgânicos e rejeitos.
6.4

Custos da Gestão de Resíduos Sólidos Municipal
O levantamento de custos anuais quanto à gestão de resíduos sólidos abrange a

terceirização dos serviços contratados de coleta domiciliar, transporte e disposição dos
resíduos em aterro sanitário, triagem de resíduos e processamento na CETRISA pela
cooperativa, além da execução das atividades de limpeza pública e gestão de resíduos
realizada pela Secretaria de Obras. A Tabela 11 demonstra os gastos mensais previstos
com a coleta domiciliar de resíduos (RDO). O custo anual com a coleta domiciliar somada à
disposição final é de cerca de R$ 4.949.772,84.
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Serviço Terceirizado

Valor mensal aproximado

Coleta domiciliar

R$ 244.534,27

Transporte e disposição final de rejeitos

R$ 139.946,80

Triagem e segregação de resíduos

R$ 28.000,00

Custo Mensal Coleta Domiciliar com Disposição Final

R$ 412.481,07

Tabela 11: Gastos mensais com a coleta de resíduos sólidos domiciliares.

A Tabela 12 demonstra os gastos mensais previstos com o manejo de resíduos de
limpeza pública, serviços de varrição, capina, raspagem, entre outros (RSU+RCC). O custo
anual com os serviços relacionados à limpeza pública, podas e manutenção de vias R$
2.497.478,25.

Serviços de Limpeza Pública

Valor anual

Gastos com recursos humanos

R$ 1.063.553,25

Combustível

R$ 245.148,00

Manutenção de Equipamentos

R$ 14.400,00

Serviços terceirizados – varrição, capina, raspagem

R$ 1.174.377,00

Custo Anual Manejo de Resíduos Sólidos

R$ 2.497.478,25

Tabela 12: Gastos anuais com manejo de resíduos de limpeza pública, varrição, capina, raspagem.

Ainda há os gastos referentes ao monitoramento ambiental da CETRISA que incluem
as análises de água e a coleta de chorume das valas que estão encerradas no aterro, estes
custos foram incluídos na previsão orçamentária para 2020 no valor de R$ 53.000,00 por
ano.
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7

PROGRAMAS E AÇÕES

Programas, Metas e Ações

Responsabilidades
Responsável

Prazos
Status

2019

2023

2027

2031

2035

X

Prorrogada

X

X

X

X

X

X

Prorrogada

X

X

X

X

X

Implantar central de comunicação sobre serviços de limpeza urbana e manejo de RSU.

X

Iniciada em 2018

X

X

X

X

X

Instituir taxa de serviços de limpeza e manejo de RSU sem vinculação com IPTU.

X

Não prevista

Implantar estrutura municipal para controle e fiscalização das ações municipais.

X

Iniciada em 2018

X

X

X

X

X

Qualificar operação dos serviços de limpeza urbana.

X

Prorrogada

X

X

X

X

Qualificar coleta diferenciada porta a porta de rejeitos e orgânicos.

X

Não prevista

Adequar coletores de resíduos tipo "papeleira" em áreas urbanas.
Realizar estudo de viabilidade para a implantação da coleta diferenciada de orgânicos,
secos e rejeitos
Realizar estudo de viabilidade para a implantação da coleta conteinerizada
intermunicipal.
Implantar coleta regular indireta (não diferenciada) para atendimento da população
rural.
Qualificar coleta diferenciada porta a porta de recicláveis secos, com inclusão social de
catadores de recicláveis através de cooperativas ou associações.
Implantar PEVs para recicláveis em áreas urbanas.
Adequar unidades de triagem de resíduos recicláveis secos, com inclusão social de
catadores de recicláveis através de cooperativas ou associações.
Interditar lixões e aterros controlados existentes (com cercas e vigilância).
Encerrar e monitorar aterros de pequeno porte (população menor que 100.000
habitantes).
Elaborar plano para recuperação de gases em aterros através de estudos de
viabilidade ambiental e técnico-econômica.
Realizar estudo de mapeamento e diagnóstico dos lixões, aterros controlados, e áreas
de "bota fora" priorizando ações de recuperação para atendimento das metas
Recuperar áreas ocupadas por lixões, aterros controlados e áreas de "bota fora".

X

Prorrogada

X

X

X

X

X

Não prevista

X

Não prevista

X

Não prevista

X

Prorrogada

X

X

X

X

X

Prorrogada

X

X

X

X

X

Prorrogada

X

X

X

X

X

Prorrogada

X

X

X

X

X

Iniciada em 2012

X

X

X

X

X

Não prevista

X

Prorrogada

X

X

X

Prorrogada

X

X

X

X

Município
Instituir termos de compromisso setoriais ou de cooperação técnica com o Estado para
implantação da logística reversa.
Implantar ecopontos em áreas urbanas

X

X
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