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RESUMO 

 
A gestão dos resíduos sólidos, em vários municípios brasileiros, ainda 

apresenta limitações e/ou deficiências no que concerne aos aspectos normativos, 
operacionais e principalmente de planejamento, acarretando uma precária estrutura 
para o gerenciamento dos resíduos. Nos municípios de pequeno porte a situação é 
mais preocupante, pois ocorre também a falta de comprometimento do gestor 
público e a ausência de planos de gestão. Neste sentido, o presente trabalho visa 
estabelecer os cenários da gestão dos resíduos sólidos domiciliares em sete 
municípios de pequeno porte, localizados no estado do Rio Grande do Sul, num 
espaço temporal de 20 anos, buscando identificar e analisar os modelos de gestão 
adotados anterior a Lei N.12.305/2010 que estabelece a Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos. O procedimento metodológico utilizado consistiu de levantamento 
bibliográfico; elaboração do instrumento para obtenção de dados e suas variáveis; 
entrevistas e visitas aos locais de tratamento e disposição final dos resíduos. Os 
cenários identificados foram elaborados de acordo com adaptações de Lima (2003), 
apresentando modelos de gestão diferenciados entre os municípios e no mesmo 
município, dentro do espaço de tempo de análise. Foram estabelecidos seis 
cenários diferentes distribuídos em três períodos temporais. Foi possível identificar 
que os municípios buscaram modelos de gestão em que a tomada de decisões, 
frente ao gerenciamento dos resíduos, era executada pela própria administração 
pública. Diante da situação, em que estas ações mostraram-se inadequadas, a 
administração pública optou por delegar estas funções a um terceiro, ao invés de 
buscar soluções alternativas para a adequação do gerenciamento. Assim, o estudo 
remete para a necessidade de que as administrações municipais estabeleçam o 
Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, objetivando encontrar 
soluções viáveis e ambientalmente adequadas.  
Palavras-chaves: Resíduos sólidos; gestão de resíduos sólidos; municípios de 
pequeno porte. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a atual conjuntura social induz a uma cultura do desperdício, 

ocasionada, entre outros, pela falta de conscientização por meio de medidas 

educativas ou de políticas públicas específicas. Assim, a sociedade acaba 

marginalizando as questões ambientais, visto que a demanda por bens e serviços 

extrapola o ritmo do crescimento populacional para atender as necessidades de 



“consumo imediato”. Este, por sua vez, está diretamente associado ao desperdício, 

à significativa produção de resíduos, à qualidade de vida e consequentemente à 

exploração desenfreada dos ecossistemas (CORTEZ E ORTIGOZA, 2007). 

Dentre estes fatores conexos ao consumo, a geração expressiva de resíduos 

sólidos urbanos vem apresentando dados preocupantes nos últimos anos, como 

confirma o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA - por meio 

de estatísticas do Banco Mundial referentes ao ano de 2012, em que a população 

mundial de sete bilhões de habitantes produz aproximadamente 1,3 bilhão de 

toneladas/dia de resíduos sólidos, e que de modo progressivo poderá ultrapassar os 

2,2 bilhão de toneladas/dia no ano de 2025. Outro fator apontado pelo Programa, e 

determinante no aumento da produção de resíduos sólidos, é o crescimento global 

da chamada “classe média” da população (PNUMA, 2012).  

Tendo em vista que o Brasil é um país de economia emergente, a produção 

de resíduos sólidos atingiu o índice de 1,223 kg/hab./dia em 2011, exibindo um 

aumento de 0,8% sobre o dado de 2010 (1,213 Kg/hab./dia). Do mesmo modo, a 

quantidade total gerada no país foi de 198.514 t/dia, significando um acréscimo de 

1,8% com relação ao ano de 2010 (195.090 t/dia). Não houve um amento 

expressivo, entretanto, são fenômenos que ainda representam certa apreensão, 

visto que estes índices superam o crescimento da população urbana de 2010 para 

2011 que foi de 0,9% (ABRELPE, 2011). 

Perante a circunstância, em que a taxa de geração de resíduos sólidos no 

país excede a taxa de crescimento da população urbana, dar um destino adequado 

a estes resíduos torna-se o ponto fundamental para a sua gestão. De acordo com a 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - 

ABRELPE- a disposição final dos resíduos sólidos no Brasil, para o ano de 2011, 

ocorreu com maior expressividade em aterros sanitários, com 58,1% dos resíduos 

coletados, porém os municípios que adotaram como forma de disposição o aterro 

controlado e o lixão exibem maior representatividade, somando 60,6% do total de 

municípios brasileiros. Cabe ressaltar também que 6,4 milhões de toneladas de 

resíduos deixaram de ser coletadas, tendo como consequência um destino indevido, 

demonstrando que existe uma deficiência e/ou carência na gestão dos resíduos 

sólidos urbanos (ABRELPE, 2011).      

Esses números apontam para uma realidade observada em vários municípios 

brasileiros em que a preocupação com a disposição final dos resíduos resume‐se 



em afastá‐los das zonas urbanas, depositando‐os em locais impróprios.  Geralmente 

isso ocorre devido os municípios não apresentarem um plano de gestão e uma 

infraestrutura que ofereça a adequada disposição final, o que leva muitas áreas 

apresentadas como solução provisória a se tornarem definitivas. Entretanto, para 

Barros (2012), as administrações municipais são no mínimo omissas a estas ações e 

somente quando fatores alheios a sua vontade intervêm, tais como órgão ambiental 

e Ministério Público, é que se tenta uma resposta isolada, na maioria das vezes 

paliativa.  

Portanto, torna-se fundamental a existência de uma gestão efetiva para os 

resíduos sólidos a ser desenvolvida pelas administrações públicas municipais, nos 

grandes, médios e pequenos centros urbanos. A gestão ambiental, de acordo com 

Santos (2004), tem o papel de estabelecer relações entre os sistemas ecológicos, 

sociais e econômicos de forma integrada e que possibilitem ações práticas à solução 

de problemas, a fim de priorizar os recursos e prever situações, focalizando sempre 

o potencial e os limites que o meio apresenta, e não pela demanda crescente ou má 

gestão político-administrativa. Conforme Barros (2012) a gestão dos resíduos 

sólidos deve ser um processo para definir ações estratégicas e procedimentos que 

busquem o consumo responsável e a promoção do trabalho para um gerenciamento 

adequado, com a participação dos diversos segmentos da sociedade de forma 

articulada. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo estabelecer os cenários 

da gestão dos resíduos sólidos domiciliares em sete municípios de pequeno porte, 

num espaço temporal de 20 anos, visando identificar e analisar os modelos de 

gestão adotados anterior a Lei N.12.305/2010 que estabelece a Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos. 

Os sete municípios que compreendem a área em estudo estão localizados na 

região central do estado do Rio Grande do Sul, conforme ilustra a Figura 01, sendo 

eles: Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, 

Silveira Martins e São João do Polêsine. Como mencionado anteriormente, são 

considerados municípios de pequeno porte, por apresentarem uma população total 

inferior a 50.000 habitantes, com predomínio da população rural. A economia está 

alicerçada na agricultura e pecuária, exibindo pequenas atividades comerciais e 

industriais, com destaque para as indústrias de transformação e beneficiamento de 

grãos.  



Figura 01- Localização dos municípios que compõem a área de estudo 

 
Fonte: BARATTO, D. S., 2012. 

 

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O procedimento metodológico utilizado compreendeu basicamente de 

pesquisa bibliográfica em sites de órgãos oficiais e particulares como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE); Compromisso Empresarial para 

a Reciclagem (Cempre); Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS); 

Confederação Nacional dos Municípios (CNM); Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental Henrique Luís Roessler (FEPAM); Fundação de Economia e Estatística 

(FEE); entre outros. Pesquisa em teses, artigos técnicos e científicos, livros e demais 

materiais referentes ao assunto abordado. 

Foi realizada também a revisão de aspectos jurídicos que norteiam a questão 

dos resíduos sólidos como a Lei N.12.305/2010 que estabelece a Politica Nacional 

dos Resíduos Sólidos e o Decreto N.7.404/2010 que regulamenta a referida Lei; a 

Lei N.9.921/1993 que estabelece a Lei dos Resíduos Sólidos do Estado do Rio 



Grande do Sul e o Decreto N.38.356/1998 que regulamenta a referida Lei; Normas 

Técnicas (NBRs) e Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

que remetem aos resíduos sólidos. 

A elaboração do instrumento de levantamento de dados consistiu em um 

questionário e suas variáveis, com respostas abertas. Como se trata de um estudo 

empírico, foram realizados alguns trabalhos in loco como visitas às prefeituras 

municipais (para aplicação de questionário), aos antigos e atuais locais de 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos e ao Projeto “Quero separar o lixo 

em Silveira Martins” desenvolvido pelo curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental da 

Unidade Descentralizada de Educação Superior da Universidade Federal de Santa 

Maria. 

Mediante a análise dos dados foi possível identificar os diferentes cenários 

que a gestão dos resíduos sólidos vem configurando nos últimos 20 anos nestes 

municípios. A escala temporal de 20 anos (1992 a 2012) foi estabelecida em função 

da existência de atividades concretas de gestão, desenvolvidas por algumas 

prefeituras, datarem de 1992, não havendo registros anteriores e devido os demais 

municípios iniciaram suas ações de gestão para os resíduos posterior a esta data. 

Os cenários estabelecidos foram elaborados de acordo com adaptações de 

Lima (2003), que propõe que os principais modelos de gestão para os resíduos 

sólidos são a Gestão Convencional; a Gestão Participativa; a Gestão Compartilhada; 

e a Gestão Integrada, por meio de Consórcio Intermunicipal, Terceirização ou 

Concessão. Neste sentido, os cenários apresentaram modelos de gestão 

diferenciadas entre os municípios e no mesmo município, configurando-se em seis 

cenários distribuídos em três períodos de tempo (1992 a 2002; 2003 a 2009 e 2010 

a 2012) que mostram as distinções na gestão dos resíduos sólidos. 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Cenários da gestão dos resíduos sólidos domiciliares 

 

Perante a definição da escala temporal, de 1992 a 2012, para investigação da 

gestão dos resíduos sólidos na área de estudo, as informações levantadas foram 

decompostas em três períodos temporais, os quais mostram uma distinção entre os 

modelos de gestão dos resíduos sólidos no mesmo município e entre os municípios, 



o que possibilitou a construção e/ou elaboração dos cenários identificados na área 

de estudo. 

 

3.1.1 Período de 1992 a 2002 

 

Cenário 1 – Gestão Convencional e Consorciada com terceirização de serviços 

 

Neste período as administrações públicas municipais de Dona Francisca, 

Faxinal do Soturno e São João do Polêsine se reuniram de forma consorciada para 

a realização do tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares. Cada 

município, por meio de uma secretaria ou departamento de limpeza urbana1, 

realizava mediante a Gestão Convencional o gerenciamento dos resíduos sólidos 

domiciliares até a etapa do transporte, como ilustra a Figura 02. 

 

Figura 02 - Modelo de gestão adotado pelos municípios 

 
Fonte: BARATTO, D.S., 2012. 

 

Os resíduos eram conduzidos até uma Usina de triagem, localizada no 

município de Dona Francisca, administrada durante três anos pela prefeitura de 

municipal e após pela COTRASMA2, que era terceirizada pelo município. Não existia 

o controle específico do peso/volume dos resíduos, mas uma estimação para fins de 

arrecadação por município para a manutenção do empreendimento. No local existia 

também um aterro controlado para disposição dos resíduos. 

                                                             
1
 Comumente era realizado pela Secretaria de Obras. 

2 Empresa, na época, com sede no município de Agudo/RS. Não souberam informar a razão social da mesma. 



As etapas do gerenciamento, que compreendem o acondicionamento, coleta 

e transporte, eram realizadas por cada município individualmente. No ano de 2002, a 

Usina encerrou suas atividades por determinação da FEPAM3, devido o 

descumprimento da legislação ambiental do Estado. Nesta época o local havia se 

tornado um lixão, não comportando a quantidade de resíduos recebida dos 

municípios. Em trabalho de campo, realizado no ano de 2008, foi possível identificar 

o trabalho ambiental de recuperação da área, com o dreno do gás e do chorume 

armazenados no solo, assim como a plantação de espécies nativas, como mostra a 

Figura 03. 

 

Figura 03- Recuperação da área do empreendimento 

 
(A) Lixão em 2001; (B) Fase de recuperação em 2003; (C, D, E, F) Recuperação final em 15/02/2008. 
Fonte: Arquivo municipal (2001 e 2003). BARATTO, D.S., 2008. 

 

 

                                                             
3
 Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler. 



Cenário 2 - Gestão Convencional  

 

Os demais municípios também realizavam a Gestão Convencional dos 

resíduos sólidos por meio de uma secretaria ou departamento de limpeza urbana 

municipal, porém realizando de forma individual todas as etapas do gerenciamento, 

como mostra a Figura 04.  

Figura 04- Modelo de gestão adotado pelos demais municípios da área 

 
Fonte: BARATTO, D.S., 2012. 

 

Estas etapas apresentavam-se diferenciadas nos municípios. No município de 

Pinhal Grande a coleta era normal porta a porta, com dias e horários determinados. 

Os resíduos eram dispostos sem qualquer forma de tratamento em um lixão 

(vazadouro a céu aberto), localizado junto ao horto florestal municipal, sem controle 

de peso/volume. No ano de 2002 foram encerradas as atividades devido à 

fiscalização da FEPAM, em que o município se comprometeu de adotar medidas 

para cessar, se adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos de degradação 

ambiental. O custo da recuperação da área foi de aproximadamente 35 mil reais4. 

Em visita ao local em 2008 foi possível identificar as medidas adotadas para a 

recuperação da área, como o dreno de chorume e gás, de acordo com a Figura 05. 

Ivorá e Silveira Martins adotavam o mesmo procedimento nas etapas iniciais 

do gerenciamento. A coleta era normal porta a porta, com dias e horários 

determinados. Porém os resíduos eram transportados em caminhões basculantes 

até as Estações de tratamento, onde eram separados, classificados, enfardados e 

posteriormente comercializados para empresas atravessadoras de outros municípios 

do estado. Os rejeitos eram incinerados em forno comum e as cinzas e os resíduos 

orgânicos eram aterrados em valas rasas. 

                                                             
4 Valor obtido no Projeto de Recuperação da área na época. Fonte: Administração municipal de Pinhal Grande. 



Figura 05- Medidas de recuperação da área de lixão em Pinhal Grande 

 
(A) Lixão em 2000; (B, C) Fase de recuperação em 2003; (D) Área recuperada em 16/02/2008. 
Fonte: Arquivo municipal (2000 e 2003). BARATTO, D.S., 2008. 

 

O Município de Nova Palma adotava o sistema de coleta seletiva porta a 

porta, com dias e horários determinados para os resíduos separados em secos e 

orgânicos. Estes eram encaminhados à Unidade de triagem, acoplada ao Horto 

Florestal, sem controle de peso/volume, onde eram separados, classificados, 

enfardados e posteriormente comercializados para empresas atravessadoras. Os 

resíduos orgânicos e o descarte da triagem eram aterrados em valas comuns. Um 

ponto que merece destaque é que durante 12 anos a gestão permaneceu desta 

forma, e somente no ano de 2004 o empreendimento foi autuado e fechado pela 

FEPAM devido apresentar irregularidades em seu manejo e localização. Não houve 

projeto de recuperação da área, como ilustra a Figura 06, em que se observa ao 

longo dos anos a área logo após o encerramento das atividades, o crescimento de 

gramíneas e posteriormente com cultivo de fumo. 

 
Figura 06 - Área de aterramento dos resíduos  

 
(A) 18/03/2005; (B) 04/02/2006 e (C) 22/12/2008.  
Fonte: BARATTO, D.S., 2008. Arquivo pessoal. 



Torna-se importante salientar que enquanto os demais municípios 

encerravam sua gestão para os resíduos sólidos, em função de irregularidades no 

manejo do gerenciamento, o município de Nova Palma continuou por mais dois anos 

suas atividades, encerrando estas no ano de 2004. 

Mesmo que de maneira rudimentar, esta forma de Gestão Convencional 

provia as necessidades básicas de limpeza urbana e sanitárias, mas por outro lado a 

questão ambiental ficava a mercê das ações e/ou omissões do gestor público. 

Existia um planejamento muito simplório de estratégias e ações para com os 

resíduos, mas com o objetivo de atender a parte visual que o acúmulo de resíduos 

podia provocar na opinião pública. Porém, os gestores e/ou demais profissionais não 

habilitados tecnicamente, acabaram comento erros, e não somente de cunho 

ambiental, quando defrontados com as etapas do gerenciamento. 

Com exceção de Pinhal Grande e São João do Polêsine, pôde-se identificar 

que ações para a gestão dos resíduos sólidos nos municípios ocorreram tardiamente 

em relação as suas emancipações5. Acredita-se que a gestão dos resíduos sólidos 

não era discutida e/ou tida como prioridade pelas prefeituras. A partir do momento 

que as questões ambientais vieram ganhando força e espaço no cenário mundial, 

houve um reflexo nos municípios6. O aumento da geração de resíduos levou a uma 

preocupação maior sobre a questão e a expansão da urbanização provocou a busca 

de ações mais efetivas para a sua coleta e disposição final.  

 

3.1.2 Período de 2003 a 2009  

 

Cenário 3 - Gestão Convencional com terceirização  

 

Neste período os municípios de Dona Francisca, Faxinal do Soturno, São 

João do Polêsine, Nova Palma e Pinhal Grande, com a desativação dos 

empreendimentos para o tratamento e disposição final dos resíduos, optaram pela 

terceirização de todas as etapas do gerenciamento, conforme mostra a Figura 07, 

                                                             
5
 Emancipações - Faxinal do Soturno: 1959; Nova Palma: 1960; Dona Francisca: 1964; Silveira Martins: 1987; 

Ivorá: 1988; Pinhal Grande e São João do Polêsine: 1992.  
6
 Em 1998 foi aprovado o Decreto N.38.356 que regulamenta a Lei dos Resíduos Sólidos do Estado do Rio 

Grande do Sul, criada em 1993. Esta era a única base legal que o órgão ambiental podia se respaldar.  



como caráter emergencial. Esta gestão pode ser entendida como Gestão 

Convencional com a terceirização de serviços. 

 

Figura 07 - Modelo de gestão adotado pelos municípios da área de estudo 

 
Fonte: BARATTO, D.S., 2012. 

 

Os municípios possuíam um gasto mensal considerável com a contratação de 

terceirização, como pode ser visualizado na tabela 01. A exceção de São João do 

Polêsine todos os municípios cobravam taxa específica junto ao IPTU7. 

 

Tabela 01 - Gastos municipais com a terceirização dos serviços 

Municípios Custo com o serviço em Reais Cobrança de taxa 

Dona Francisca 5.800,00 em 2007 IPTU 

Faxinal do Soturno 9.170,00 em 2007 IPTU 

Nova Palma 9.291,84 em 2006 IPTU 

São João do Polêsine 5.374,56 em 2007 Não cobra 

Pinhal Grande 5.500,00 em 2007 IPTU 

Fonte: Administrações municipais (2008). 

Os valores informados foram estipulados baseados nos critérios: número de 

viagens; população atendida e pesagem teste; realizados nos primeiros meses de 

contratação, após eram realizados ajustes na renovação contratual.  Por exemplo, 

no ano de 2003, em Pinhal Grande foram realizadas oito viagens ao mês e o resíduo 

                                                             
7
 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, caracterizado como imposto municipal e definido pelo Artigo 

156 da Constituição Federal de 1988. 



coletado na pesagem teste foi de aproximadamente 168 toneladas mensais, para 

uma população atendida de 1.500 habitantes, o que representava aproximadamente 

355 gramas/hab./dia de resíduos gerados. Como a coleta era realizada em mais de 

um município por dia de coleta, não foi possível obter o volume (m³) e o peso (t) 

exato por município. 

Os dados informados pela Coorecipas9 em dezembro de 2008, sobre a 

quantidade de resíduos recebidos na central de tratamento, foram em torno de 120 

ton./mensais dos cinco municípios (soma total), a partir desse valor, pode-se inferir 

que eram 24 ton./mês/município e 800 kg/dia/município em média. A quantidade de 

resíduo gerado por habitante, por dia, não pode ser informada com precisão, em 

função da população atendida de cada município, mas o valor aproximado seria de 

300 a 500 gramas de resíduo por habitante/dia. 

A empresa responsável pelo gerenciamento realizava a coleta em dias e 

horários determinados. A coleta era normal, porta a porta, em todos os municípios e 

o transporte feito em veículo compactador. Na zona rural dos municípios eram 

coletados os resíduos sólidos secos, nos dias estabelecidos pelas prefeituras, em 

pontos determinados ou no acesso às propriedades, armazenados e posteriormente 

recolhidos pela empresa. 

Os resíduos coletados pela empresa eram encaminhados, conforme 

mencionado anteriormente, a uma Central de triagem e compostagem sem aterro 

sanitário, localizada no município de Paraíso do Sul/RS (Coorecipas). No local 

realizava-se a triagem dos resíduos, sua separação, classificação e armazenamento 

para posterior comercialização para atravessadores do município de Santiago/RS, 

conforme a Figura 08.  

Aproximadamente 25% dos resíduos que chegavam à Central eram passíveis 

de reciclagem, porém a fração orgânica não era utilizada para a compostagem, 

devido os custos elevados de operação. O ponto positivo do tratamento, dados aos 

os materiais recicláveis, era de serem novamente introduzidos ao ciclo produtivo, 

como matéria-prima, proporcionando economia de recursos naturais, menor 

quantidade de resíduos dispostos no solo, consequentemente, reduzindo o potencial 

poluidor.  

 

                                                             
8
 Valores fornecidos pela administração municipal de Pinhal Grande. 

9 Cooperativa dos Trabalhadores em Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos de Paraíso do Sul Ltda. 



Figura 08- Tratamento dado aos resíduos sólidos recebidos dos municípios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: BARATTO, D.S., 2008. 

 

Devido não dispor de aterro em suas instalações, o rejeito, assim como a 

fração orgânica, eram encaminhados para o aterro sanitário da Central Regional de 

Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos, localizado no município de 

Santa Maria/RS, conforme a Figura 09 em visita realizada ao local no início de 2009. 

O transporte deste material ficava a cargo da própria empresa contratada pelos 

municípios. 

  
Figura 09 - Disposição final do rejeito em aterro sanitário 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: BARATTO, D.S., 2009. 

 

Cenário 4 - Gestão Convencional 

 

Os municípios de Ivorá e Silveira Martins realizavam a Gestão Convencional 

dos resíduos sólidos por meio de uma secretaria municipal e/ou departamento de 



limpeza urbana10, executando todas as etapas do gerenciamento, como ilustra a 

Figura 10, não existindo cobrança de taxa pelo serviço junto à população. 

 

Figura 10- Modelo de Gestão adotado nos municípios de Ivorá e Silveira Martins 

 
Fonte: BARATTO, D.S., 2012. 

 

Como no período anterior11, o gerenciamento permanecia o mesmo, ou seja, 

coleta normal, porta a porta, com dias e horários determinados pela prefeitura e os 

resíduos transportados até as Estações de tratamento. Estes eram separados, 

classificados e armazenados para posterior comercialização aos atravessadores do 

estado. Em visita realizada a estes locais, em janeiro de 2008, como mostra a Figura 

11 e 12, o rejeito tinha como destino final a incineração em forno comum e a fração 

orgânica disposta em vala rasa. 

 

Figura 11- Tratamento e disposição final dos resíduos em Silveira Martins 

 
Fonte: BARATTO, D.S., 2008. 

 

                                                             
10 Nesta situação tratava-se da Secretaria de Obras. 
11 Período de 1992 a 2002. 



Figura 12- Tratamento e disposição final dos resíduos em Ivorá 
 

 

 
 

 
 
 

Fonte: BARATTO, D.S., 2009. 

 

Constata-se que as etapas do gerenciamento executadas pelos municípios 

apresentaram irregularidades em seu manejo, como a queima de material em 

incinerador sem qualquer forma de controle de emissão de gases, assim como a 

disposição em vala comum sem impermeabilização e drenagem de efluentes, 

possibilitando a possível infiltração e percolação do chorume12 no solo. 

As pequenas quantidades de resíduos coletados nos municípios em função 

de sua população13, não significam que os riscos e impactos ambientais também 

sejam pequenos, quando manejados de forma indevida. Sabe-se que a adoção de 

medidas adequadas para o gerenciamento, ficava limitada ao recurso financeiro 

disponível e/ou destinado para tal, à carência técnica e à falta de comprometimento 

e/ou omissão para com a gestão dos resíduos sólidos. 

 

3.1.3 Período de 2010 a 2012 

 

Cenário 5 - Gestão Convencional com terceirização 

Neste período de análise, a exceção do município de Ivorá, todos os 

municípios passam a realizar a gestão convencional com a terceirização de todas as 

etapas do gerenciamento. Com o fechamento da Estação de triagem, no início de 

2010, o município de Silveira Martins também passou a terceirizar todas as etapas 

do gerenciamento, com a contratação da mesma empresa que realiza o serviço nos 

demais municípios.  

A forma como a empresa executa o gerenciamento permanece igual ao 

período analisado anteriormente. Porém, os resíduos coletados em Silveira Martins 
                                                             
12

 Ou líquido percolado de coloração escura, com potencial poluidor devido sua alta concentração de DBO. 
13

 De acordo com o IBGE (2010) Ivorá possui uma população total de 2.156 habitantes e população urbana de 
705 habitantes; Silveira Martins possui 2.449 habitantes e uma população urbana de 1.091 habitantes. 



são encaminhados diretamente à Central Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

da Caturrita - CTRC14, em Santa Maria/RS. O tratamento dado aos resíduos é 

realizado na própria Central, que possui uma Unidade de triagem, conforme ilustra a 

Figura 13. Os resíduos recebidos são separados, classificados e armazenados para 

comercialização. 

 

Figura 13- Tratamento dos resíduos proveniente de Silveira Martins 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fonte: BARATTO, D.S., 2012. 

 

Faz-se necessário salientar que no município de Silveira Martins, o Curso de 

Tecnólogo em Gestão Ambiental, da UDESSM/UFSM15, vêm desenvolvendo desde 

maio de 2011, um Projeto de Pesquisa e Extensão, intitulado “Quero separar o lixo 

em Silveira Martins”. Neste projeto é realizada a coleta seletiva na área urbana do 

município, com caráter experimental em 20 pontos de coleta. Trabalham neste 

projeto três alunos da graduação e três professores do referido curso. A prefeitura 

municipal participa da iniciativa cedendo o transporte, um funcionário e o local para a 

triagem. A coleta é realizada nas terças-feiras, pelo período da tarde e os resíduos 

são encaminhados para a triagem onde são separados, classificados, armazenados 

e vendidos para um atravessador de Santa Maria/RS.  

Todas as etapas são realizadas pelos alunos e professores, como mostra a 

Figura 14, em visitação ao local. O Projeto está sendo bem aceito e vem 

apresentando respostas positivas, com um grande envolvimento e comprometimento 

da população em segregar os resíduos sólidos. Uma importante iniciativa que vêm 

promovendo a educação ambiental da população e afirmando a necessidade da 

administração municipal em adotar o sistema de coleta seletiva de forma efetiva 

como uma ação de gestão para os resíduos sólidos. 

                                                             
14

 Antiga Central Regional de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos, mencionada 
anteriormente. 
15

 Unidade Descentralizada de Educação Superior da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 



Figura 14- Ações do Projeto “Quero separar o lixo em Silveira Martins” em 08/2012 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: BARATTO, D.S., 2012. 

 

Cenário 6 - Gestão Compartilhada com terceirização 

 

O município de Ivorá, neste período de análise, realiza a gestão 

compartilhada dos resíduos sólidos com uma cooperativa de catadores de material 

reciclável na etapa de coleta. A cooperativa realiza a coleta seletiva com recursos 

próprios, em dias determinados. Esta cooperativa16 localiza-se no município de 

Santa Maria/RS. As demais etapas do gerenciamento são terceirizadas, inclusive a 

coleta dos resíduos que não são entregues na coleta seletiva, conforme a Figura 15. 

A empresa em questão é a mesma que presta serviço aos demais municípios da 

área de estudo, portanto as etapas do gerenciamento são executadas da mesma 

forma em todos os municípios. 

 

Figura 15- Modelo de gestão adotado no município de Ivorá 

 
Fonte: BARATTO, D.S., 2012. 

 

                                                             
16

 Não souberam informar a razão social da mesma. 



Diante dos cenários identificados na gestão dos resíduos sólidos domiciliares, 

nos municípios da área de estudo, e dos diferentes modelos de gestão, que 

configuraram e configuram estes cenários, foi possível apreender que os municípios, 

num primeiro momento, buscaram modelos de gestão em que a tomada de 

decisões, com relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, era executada pela 

própria administração pública. Porém, frente a uma situação, em que estas ações 

mostraram-se inadequadas, as administrações públicas optaram por delegar estas 

funções a um terceiro, ao invés de buscarem soluções alternativas para a 

adequação do gerenciamento dos resíduos sólidos. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão dos resíduos sólidos é tarefa da administração pública municipal, 

que deve zelar pela limpeza urbana. Todavia, perante descasos, desacertos e 

irregularidades cometidas na gestão dos resíduos, por muitos anos a inexistência de 

uma legislação específica impossibilitou aos órgãos ambientais atuarem 

juridicamente, na maioria destas situações.  

A lei que institui a Politica Nacional dos Resíduos Sólidos, promulgada em 

agosto de 2010, ou seja, no último período de análise dos cenários, estabelece ao 

poder público à realização de Planos de Gestão para os resíduos sólidos. Planos 

estes que deverão privilegiar a participação de todos os segmentos da sociedade 

para que se permita a implantação e manutenção de um sistema sustentável. Os 

municípios, visando atender a legislação, encontram-se em fase de elaboração dos 

seus Planos de Gestão.  

Executada de modo insipiente, a disposição final dos resíduos sólidos 

avaliada, na maioria dos casos, como a única alternativa pelas administrações 

municipais ante a questão da geração, acarreta impactos negativos ao meio físico e 

à sociedade. No intuito de reverter esta situação ou de minimizar suas 

consequências, torna-se imprescindível o planejamento e gestão para os resíduos 

sólidos. Ambos são fundamentais para uma visão integrada das condições e 

particularidades dos municípios, abarcando simultaneamente as variáveis 

econômicas, sociais, culturais e ambientais, permitindo a realização de um trabalho 

que atenda adequadamente todas as etapas dessa gestão.  



Neste sentido, a gestão dos resíduos sólidos deve ser estruturada para além 

de soluções meramente operacionais, focadas na disposição final. Torna-se 

necessário analisar a crescente produção de resíduos e os fatores que levam a ela e 

suas consequências, buscando-se uma gestão integrada que contemple os aspectos 

institucionais, administrativos, financeiros, ambientais, sociais e operacionais. Assim, 

este estudo remete para a necessidade da elaboração de Planos de gestão que 

objetivem encontrar soluções viáveis e ambientalmente adequadas para os resíduos 

sólidos gerados nos municípios da área de estudo. 
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