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APRESENTAÇÃO 

 

Esse estudo visa à elaboração de um Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Estação - RS, tendo como objetivos, a proteção da saúde pública 

e da qualidade ambiental, a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição ambientalmente adequada dos 

rejeitos, o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços, a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 

forma de minimizar impactos ambientais, a redução do volume e da periculosidade 

dos resíduos perigosos, o incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar 

o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados, a 

gestão integrada dos resíduos sólidos, a articulação entre o poder público com o setor 

empresarial, capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos, a 

regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de 

mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem à recuperação dos custos dos 

serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 

financeira, a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações 

que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, ao 

estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto e ao incentivo ao 

desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a 

melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, 

incluídos a recuperação e o aproveitamento energético. 

Para a elaboração do Plano foi criado através de Decreto um Grupo Técnico 

formado por funcionários da Prefeitura de Estação/RS. Esse Plano está em 

consonância com o que dispõe a Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o Decreto Federal 7.404, de 23 

de dezembro de 2010 que a regulamenta. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), que estabeleceu 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política nacional de 

saneamento, iniciou nova era nas ações de planejamento no nosso país. 

Uma das premissas básicas da Lei nº 11.445/2007, a qual foi regulamentada pelo 

Decreto 7.217/10 é a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico o qual 

assume a posição central no planejamento de ações. 

- Abastecimento de Água Potável; 

- Esgotamento Sanitário; 

- Drenagens e Manejo das Águas Pluviais Urbanas; 

- Controle de Vetores; 

- Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Quanto ao Planejamento permite-se a elaboração de plano específico para cada 

área de saneamento, ou seja, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

drenagens e manejo das águas pluviais urbanas, controle de vetores e limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, conforme prevê o artigo 19 da Lei 11.445/2007. 

No dia dois de agosto de dois mil e dez foi sancionada pelo Presidente da 

República a Lei nº 12.305/10 a qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

alterando a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, a qual trás como um dos 

Instrumentos o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Com isso o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Estação (PMGIRS) reúne todas as informações adquiridas trazendo o diagnóstico da 

situação atual dos serviços de limpeza urbana, coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos, bem como apresenta medidas a serem tomadas a curto médio e longo 

prazo de melhorias nesse setor da administração pública, sendo que o horizonte de 

ação previsto para o alcance das metas é de quatro anos, devendo o mesmo ser 

avaliado e adequado se for o caso após esse período. 
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2. OBJETIVOS DO PLANO 

2.1 Objetivos Gerais 

Levantar e sistematizar os dados e informações existentes ao manejo dos 

resíduos sólidos do município de Estação e propor medidas para o gerenciamento 

adequado de todo o sistema envolvido desde a geração até a destinação adequada dos 

rejeitos, abordando principalmente aspectos socioeconômicos e ambientais. 

2.2 Objetivo Específico 

Diagnosticar a situação atual sobre o manejo e disposição final dos resíduos sólidos do 

município de Estação; 

- Identificar os problemas socioeconômicos e ambientais relacionados com o manejo 

dos resíduos sólidos; 

- Adotar ações socialmente responsáveis com as pessoas que vivem da venda de 

materiais recicláveis; 

- Propor medidas para a recuperação e readequação do aterro de resíduos sólidos de 

Estação 

- Propor soluções regionais e integradas de destinação adequada dos resíduos sólidos; 

- Criar programa de educação ambiental para a população. 

 

3 METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Estação foi 

elaborado no período de 5 meses, e para tanto, é aqui apresentado, na íntegra, 

conforme previsto na Lei Federal nº 12.305/2010 e Decreto Federal nº 7.404/2010. 

Para a execução da elaboração do Plano inicialmente foi criado um Grupo 

Técnico e Coordenador Geral para dar sustentação técnica através de ato do Prefeito 

mediante PORTARIA 6052 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013. 
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O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos foi 

dividido em 04 (quatro) etapas: 

1º Busca de dados e informações: essa etapa foi marcada pelo contato direto 

com a população e com os demais geradores, onde buscou a identificação da forma de 

manejo dos resíduos até a destinação final; 

2º Diagnóstico: apresentação de informações substanciais da situação atual de 

gestão através de estudo de todo o processo do manejo dos resíduos sólidos; 

3º Propositura: medidas de melhoramento de todo o sistema incluindo 

elementos administrativo-gerenciais, estrutura legal, aspectos de fiscalização, fatores 

socioculturais e ambientais; 

4º Interação: apresentação do diagnóstico e propositura para diferentes 

segmentos da população retroalimentando as etapas anteriores. 

 

4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

4.1 Localização 

Estação é um município do estado do Rio Grande do Sul (Figura 1), o acesso 

ao município de dá pela RS 475, com coordenadas de Latitude -27,9000 e Longitude -

52,2500. Distante 44 km do município de Passo Fundo, e 330 km da capital gaúcha, 

possuem uma área de 100,3 km², representando 0.0373% do Estado, 0.0178% da 

Região e 0.0012% de todo o território brasileiro.  
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Figura 1- Localização do município de Estação. 

O município de Estação situa-se no Planalto Médio, com uma altitude média de 

680 metros acima do mar.  

Estação faz divisa com os municípios de Erebango, Sertão, Getúlio Vargas e 

Ipiranga do Sul conforme a figura 2. 

  

Figura 2- Município de Estação e os municípios com quem faz divisa.  
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 Os principais acessos ao município se fazem pelas rodovias RS 469 e RS 828. 

A RS 135 contorna o lado leste do município fazendo limite com Getúlio Vargas, 

existindo no município também estradas vicinais que permitem o deslocamento para o 

interior.  

 

4.2 Histórico 

 Como marco inicial do desenvolvimento deste município está à construção da 

estrada de ferro inaugurada em 1910. Essa ferrovia riscou o Estado de sul a norte, 

permitindo o transporte de mercadorias de maneira eficaz, segura e financeiramente 

acessível. A extensão da rede compreendida entre Estação e Passo Fundo era de 47 

km; e de Estação a Erechim de 49 km. Por esse trajeto trafegavam os trens Diurno e 

Noturno de origem em São Paulo com destino a Porto Alegre e vice-versa. Essa 

viagem demorava até 3 dias para ser completada, e tinha como linha-tronco (ligação 

de todas as demais malhas) a cidade de Santa Maria. A ferrovia inicialmente recebeu o 

nome de Estação Erechim, em 1935 foi chamada de Estação Getúlio Vargas. Por 

abrigar a importante Cooperativa de Produção de Banha Sant’Ana Ltda.- 

COOBANHA – e pelas muitas madeireiras, responsáveis pelo grande volume de 

dinheiro movimentado, ficou conhecida como Bairro Industrial de Getúlio Vargas. 

 O intenso movimento de trens remetiam os principais produtos produzidos e 

transformados como banha, madeira, feijão, trigo e milho para diversas localidades, 

entre elas Rio Grande, onde de lá o destino era a exportação; e recebiam cereais, 

frutas, açúcar, materiais de construção, gasolina, eletrodomésticos além de famílias 

inteiras, ratificando a importância da ferrovia para a formação de diversas cidades da 

região do Alto Uruguai. Em 1957 foi fundada Cooperativa Tritícola de Getúlio Vargas 

que recebia, armazenava e comercializava produtos agrícolas. A cooperativa valeu-se 

muito das malhas ferroviárias, pois, oportunizavam o deslocamento de vagões, com 

até 52 toneladas, as proximidades de seus pátios e por disporem de vagões próprios 

para expedir cargas vivas. Com a prosperidade da cooperativa, e, consequentemente, 

do Bairro Industrial, registra-se no ano de 1967 os primeiros indícios de que a 

emancipação era um sonho possível, sendo apenas uma questão de tempo. Então em 

21 de Abril de 1988 pela lei n° 8.572 foi criado o Munícipio de Estação pelo Governo 
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do Estado. Ocorrendo a primeira eleição em 15 de novembro do mesmo ano, elegendo 

Guido Comim e Dorvalino Cecconelo como representantes do legislativo. 

4.3 Relevo e Geomorfologia 

As formas de relevo são bastante homogêneas, retratadas de modo geral por 

colinas suaves, bem arredondadas, regionalmente conhecidas por coxilhas, 

esculpidas em rochas vulcânicas predominantemente básicas da Formação Serra 

Geral.  

 Mais detalhadamente, a área do município de Estação está situada no Domínio 

Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, Região Geomorfológica 

Planalto das Missões, Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo 51% e 

Região Geomorfológica Planalto das Araucárias e Unidade Geomorfológica Planalto 

dos Campos Gerais 49% (Figura 3) (IBGE, 1986). 

A característica da Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo é de um 

relevo de dissecação homogênea, geralmente associado a solos profundos, mostrando 

densidade de drenagem grosseira, com aprofundamento dos vales fluviais entre 22 e 

28 m. O relevo, traduzido por formas em colinas rasas, é regionalmente conhecido por 

coxilhas. O termo coxilha é uma denominação regional do Rio Grande do Sul e é 

empregado para qualificar colinas ou elevações arredondadas e de pouca extensão, 

secionadas por pequenos aprofundamentos fluviais (nível 1).  
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Figura 3: Geomorfologia do município de Estação. 

4.4 Solo 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SBCS), 

Embrapa-1999, o solo característico presente nos ecossistemas de influência direta do 

município pertence à unidade de mapeamento Erechim (Latossolo Vermelho típico 

aluminoférrico (LVaf), Charrua (Neossolo Litólico eutrófico chernossólico ( RLe1) e 

Estação (NVdf1) (Figura 4).  

Figura 4- Tipos de solos do município de Estação. 

O solo tipo Erechim, possui caráter alumínico e elevado teor de ferro. Os 

latossolos são solos bem drenados, normalmente profundos a muito profundos, 

apresentando no perfil uma seqüência de horizontes A-Bw-C, onde o horizonte Bw é 

do tipo B latossólico. Em alguns casos podem ser profundos e apresentar inclusões de 

Neossolos Litólcos. Esses solos têm pouco incremento de argila com a profundidade e 

apresentam transição difusa ou gradual entre os horizontes; por isso mostram um perfil 

muito homogêneo, em que é difícil diferenciar os horizontes. Por serem solos muito 

intemperizados, têm predomínio de caulinita e óxidos de ferro, o que lhes confere uma 

baixa CTC (atividade de argila<17cmol/kg), acentuada acidez, uma baixa reserva de 

nutrientes e toxidez por alumínio para as plantas. Os latossolos possuem boa aptidão 
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agrícola, desde que corrigida a fertilidade química, podendo ser utilizados com 

culturas de inverno e de verão, exigindo práticas conservacionistas adequadas, como 

por exemplo, plantio direto intercalado com plantas recuperadoras como aveia, 

ervilhaca e nabo forrageiro, com terraceamento e canais escoadouros protegidos. 

O solo tipo Charrua é pouco desenvolvido, podendo ser rasos ou profundos, 

apresentando no perfil uma seqüência de horizontes AR, ou A-C-R, ou O-R, ou H-C. 

São solos de formação muito recente e encontrados nas mais diversas condições de 

relevo e drenagem. Os  Neossolos Litólicos apresentam um horizonte A ou O 

assentado sobre a rocha parcialmente alterada (horizonte C) ou a rocha inalterada 

(camada R), apresentando alta saturação por bases (> 50%), constituindo os eutróficos. 

Os Neossolos Litólicos, devido à sua pequena espessura, e por ocorrerem em regiões 

de relevo forte ondulado e montanhoso, em geral com pedregosidade e afloramento de 

rochas, e por terem baixas tolerâncias de perdas de solo por erosão hídrica, apresentam 

fortes restrições para culturas anuais. Entretanto, os perfis com seqüência de 

horizontes A-C, com contato sobre rocha decomposta e declividade <15%, podem ser 

cultivados mediante práticas intensivas de conservação, com mínima mobilização do 

solo. Como por exemplo, cordão em contorno, cobertura permanente do solo e plantio 

direto. Áreas com declividade entre 15% e 30% devem ser utilizadas com 

reflorestamento ou com fruticultura, intercaladas com plantas recuperadoras de solo. 

Áreas com declividade superior a 30% devem ser mantidas com cobertura natural, 

constituindo áreas de preservação permanente. 

O solo tipo Estação são profundos, apresentando no perfil seqüência de 

horizontes A-B-C, onde o horizonte B é do tipo B nítico. Esses solos têm aparência de 

argila com a profundidade e transição difusa ou gradual entre os horizontes; por isso, 

mostram um perfil muito homogêneo, em que é difícil distinguir o horizonte. O que 

distingue os Nitossolos é o horizonte B com uma estrutura mais desenvolvida (na 

forma de locos angulares e/ou subangulares) com revestimento brilhante (serosidade), 

que é característico do horizonte B nítico. Os nitossolossão, geralmente, solos ácidos 

com CTC baixa (argila de atividade baixa), pelo fato de apresentarem predomínio de 

caulinita e óxido de ferro na sua constituição. Os Nitossolos Vermelhos distroférricos 

latossólicos apresentam baixa saturação por bases (<50%), altos teores de ferro (15 a 

36%) e horizonte B latossólico abaixo do horizonte B nítico. Em função de suas 

propriedades físicas (profundos, bem drenados, muito porosos, friáveis, bem 
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estruturados) e condições de relevo, os Nitossolos geralmente possuem boa aptidão 

agrícola, desde que corrigida a fertilidade química. Podem ser utilizados com culturas 

de inverno e verão, exigindo práticas conservacionistas similares às utilizadas nos 

latossolos, intercalados ou consorciados com plantas recuperadoras de solos. 

Os diferentes tipos de solos proporcionam diferentes tipos de substratos, e por 

este motivo, a cobertura vegetal de uma área modifica-se de acordo com as 

características do terreno. As plantas conferem proteção ao solo, reduzindo o impacto 

das chuvas, diminuindo a velocidade da água através da copa das árvores e das raízes. 

Mesmo as folhas caídas contribuem para diminuir a ação da água no solo agindo como 

cobertura.  Assim, a remoção de cobertura vegetal de forma não planejada é um dos 

principais fatores que podem desencadear a erosão, ou seja, o processo de 

desagregação e remoção de partículas do solo ou fragmentos de rocha, pela ação 

combinada da gravidade com a água, vento, gelo ou organismos.  

4.5 Vegetação 

 O município de Estação de acordo com o IBGE (projeto RADAM 1986) está 

inserido em uma área de transição entre a Região da Floresta Ombrófila Mista, 

caracterizando-se pela presença marcante dos pinheirais (Araucaria angustifolia) e a 

região da estepe (campos do sul do Brasil) gramíneo lenhoso com floresta de galeria 

(Figura 5). 
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Figura 5- Vegetação predominante no município de Estação. 

 No recobrimento vegetal da área de Floresta Ombrofila Mista (FOM) aparece o 

acentuado grau de alteração antrópica imposto a cobertura primitiva. Os diferentes 

graus de derivação e alteração estão em intima relação ao processo de ocupação e uso 

da terra. 

Segundo o Ministério da Agricultura em levantamento de reconhecimento de solos 

do Rio Grande do Sul, identificou a vegetação primitiva de cada tipo de solo presente 

no município de Estação e por qual atividade essa vegetação foi substituída com a 

ocupação do homem no local.  

4.6 Clima 

 Situada na zona temperada, o clima no município é do tipo mesotérmico e 

super-úmido, sujeito a bruscas mudanças de tempo, em qualquer época do ano, 

provocadas por sucessivas invasões de frentes frias de origem polar, sendo enquadrada 

na zona climática denominada subtropical ou virginiana, tipo “CFA”, com 

temperaturas médias anuais de 16 a 18 graus centígrados. De maio a setembro é 

comum a presença de geadas. Há, em média, 20 dias de geada por ano. 
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4.7 Recursos Hídricos 

A Região Hidrográfica do Uruguai localiza-se na porção norte e oeste do 

Estado do Rio Grande do Sul e possui área aproximada de 126.439 km2, 

representando cerca de 45% da superfície total estadual.  

O município de Estação está inserido na Região Hidrográfica do Uruguai, 

sendo 70,11%  na bacia do Rio Passo Fundo  e o restante na bacia dos Rios Apuaê-

Inhandava., no entanto, a contribuição da área urbana em termos de uso é totalmente 

para a área de menor proporção, uma vez somente 627 pessoas da área rural do 

município  estão incluídas na bacia do Passo Fundo (SEMA/DRH 2008). 

Fenômeno interessante de ser mencionado é a existência da Linha Férrea 

servindo de divisor de águas. Por um lado da Linha Férrea, as nascentes passam pelo 

Rio do Peixe, indo desembocar no Rio Pelotas e por outro, as nascentes passam pelo 

Rio Passo Fundo, indo desembocar no Rio Uruguai, formando assim as duas bacias a 

do Rio do Peixe (piraçucê) e a do Rio Passo Fundo.  

Todos esses rios e arroios de águas perenes que banham o Município são 

pertencentes à Bacia do Uruguai, dentre os quais destacamos: 

- Rio Unhupacã – Nasce no Município de Sertão, corre na direção de oeste para 

leste. Serve de divisa natural com o Município de Sertão. Tinha o nome de “Teixeira” 

provavelmente devido ao nome de uma família ribeirinha. O nome atual foi dado por 

resolução do IBGE. 

- Rio Inhaporã – Nasce no Município de Sertão, corre na direção de leste para 

oeste, desaguando no Piraçucê (Rio do Peixe). Faz divisa em toda a sua extensão com 

o Município de Sertão. Tinha pela tradição o nome de “Rio Bonito”. Recebeu o atual 

nome por resolução do IBGE. 

O rio Apuaê também é conhecido por Rio Ligeiro e o Rio Inhandava é 

conhecido localmente também como Rio Forquilha. Os principais corpos hídricos da 

bacia hidrográfica são o Rio Apuaê, Rio Inhandava e constituído a partir dos arroios 

que nascem nos municípios vizinhos e a leste. O principal representante desta bacia  

no município se refere às nascentes do rio Abaúna.  
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Além dos rios principais existe ainda no município uma rede de pequenos 

arroio e lageados sem uma denominação específica e formadores de outros 

contribuintes destas bacias entre eles, o Rio Facão, Facãozinho, Fagundes, Arroio 

Morais e Lageado Sander. 

4.8 Hidrogeologia 

 Na região onde se situa o município de Estação, igualmente a cerca de 95 % do 

território brasileiro, há excedentes hídricos e condições hidrogeológicas favoráveis à 

formação de importantes estoques de água subterrânea. A captação de águas 

subterrâneas para abastecimento de pequenas e médias cidades, tal como acontece em 

Estação, é de até dez vezes mais barata do que a utilização das águas superficiais, 

embora seja menos fotogênica (REBOUÇAS, 2002).  

 O município possui dois poços artesianos: Um se localiza na Rua Felício 

Baranceli -Parque Municipal – Florestinha e o outro no parque industrial – Santa 

Lúcia, dos quais um já foi deferida a outorga e outro esta aguardando a mesma do 

DRH. Além destes de propriedade do município existe ainda na área rural do 

município 17 poços artesianos cadastrados como solução alternativa individual 

(particulares) e 11como solução alternativa coletiva, num total de 28 poços na área 

rural. 

 Na área urbana existem 21 poços artesianos, sendo que destes 5 são de 

responsabilidade da CORSAN, estado um desativado, e são os poços responsáveis 

pelo abastecimento urbano e outros 16 particulares, utilizados principalmente para 

atividades produtivos como postos de gasolina, hotel, indústrias, cooperativa etc. 

 Ainda existem na área rural do município, 46 fontes drenadas e 2 poços rasos, 

utilizados por particulares para abastecimento próprio ou de atividades (avicultura e/ou 

suinocultura). 

4.9 Estrutura Urbana e População 

 O município de Estação de acordo com o IBGE (2010) possui 6.011 

habitantes. O município possui 5.119 pessoas residindo em área urbana e 892 em área 

rural. Possuindo densidade demográfica de 59,95 hab/Km² em uma área de 100,3 km².  
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4.10 Indicadores Sócio-Econômicos 
 

 No município a alta expectativa de vida é motivo de orgulho entre os 

moradores, em 2000 era de 73,20  anos. A boa expectativa de vida acentua a qualidade 

de vida da região.  

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa de 

riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores para os 

diversos países do mundo. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-

estar de uma população, especialmente bem-estar infantil. O índice varia de zero 

(nenhum desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total). O IDH de 

Estação é considerado médio (0,806).  

 A agropecuária é responsável por uma adição no Valor Interno Bruto de R$ 

12.321 mil reais, enquanto que a indústria obteve uma Adição no Valor Interno Bruto 

de R$ 32.184 mil reais e os serviços R$ 46.627 mil reais. (IBGE- 2010). 

O Idese (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico) é um índice que 

abrange um conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos classificados em 

quatro blocos temáticos: Educação; Renda; Saneamento e Domicílios; e Saúde, que 

tem por objetivo acompanhar o nível de desenvolvimento do Estado e do município. O 

Idese varia de zero a um e, assim como o IDH, permite a classificação em três níveis 

de desenvolvimento: baixo (índices até 0,499), médio (entre 0,500 e 0,799) ou alto 

(maiores ou iguais que 0,800). O Estado do Rio Grande do Sul obteve um Idese de 

0,763 e Estação 0,758, conforme tabela 11. 

Tabela 01: Índice Desenvolvimento Socioeconômico do Município de Estação.  

Área Ordem Índice 

Educação 

Renda 

52º 

86º 

0,892 

0,773 

Saneamento e domicílios 105º 0,508 
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Saúde 249º 0,858 

IDESE 59º 0,758 

 

4.11  Educação 
 A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais.  Estação assim como as demais cidades do Brasil se preocupa com o 

desenvolvimento do município e investe na educação das suas crianças e jovens 

possuindo 04 Escolas Estaduais e 02 Escolas Municipais. Ainda disponibiliza 

transporte para que os alunos do interior tenham acesso às escolas do perímetro 

urbano.  

Segundo levantamento do IBGE no ano de 2009 o município de Estação 

possuiu em sua rede de ensino 62 docentes, sendo 39 no ensino fundamental,14 no 

ensino médio e 09 no ensino pré-escolar.  

Nas escolas de ensino existentes no município de Estação há no momento 

1.123 alunos matriculados, 227 cursando o ensino médio, 741 cursando o ensino 

fundamental e 155 na pré-escola (IBGE, 2010). 

4.12 Habitações 

 A maioria das habitações do município é de construção de mista (madeira ou 

partes de alvenaria). Em Estação existem 1.818 domicílios particulares permanentes.   

 A deficiência de habitação é pequena no município, mesmo assim com a 

utilização dos novos programas habitacionais do governo federal, será possível em 

médio espaço de tempo resolver este problema. 
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5 SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, baseado nas 

atividades e pesquisas realizadas na aquisição das informações básicas sobre os 

serviços básicos de saneamento foi possível realizar um diagnóstico para os seguintes 

temas: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, assim como de drenagem urbana e manejo das águas pluviais 

urbanas. 

5.1 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos. 

A Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos é um conjunto de 

atividades, infra-estruturar e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e limpeza 

de logradouros e vias públicas. 

Em virtude do Aterro de Resíduos Sólidos estarem em fase de adequação as 

novas diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, hoje o município, está 

efetua a ampliação de uma nova célula para atender as necessidades do município para 

mais 15 anos. 

Os resíduos sólidos são definidos como os produtos não aproveitados das 

atividades humanas (domésticas, comerciais, industriais, de serviços em geral e de 

serviços de saúde) ou aqueles gerados pela natureza (folhas, galhos. terra e areia).  

Os resíduos são gerados pela atividade humana nas residências, no comércio, 

na pequena indústria, nos estabelecimentos ou em outras atividades desenvolvidas no 

Município de Estação, além dos resíduos provenientes das atividades de limpeza e 

conservação executadas pela Prefeitura Municipal. 

A população de Estação é pouco esclarecida sobre o modo de descarte do seu 

lixo, não só do lixo domestico, mas também joga todo o tipo de resíduos nas ruas e 

terrenos baldios, causando grande impacto visual e poluição ambiental. Os resíduos 

despejados em locais inadequados (ao longo de vias de acesso, terrenos baldios, cursos 

de água e suas margens) caracterizam-se por serem objetos tais como móveis e 

utensílios velhos, roupas velhas, restos de materiais de construção, restos de limpeza 

de terrenos, lixo doméstico e outros. Este fato evidencia a falta de consciência 
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ecológica de alguns setores da população, que não respeitam os locais específicos 

destinados aos depósitos de lixo. Estes últimos são, em geral, coletados pelo município 

e destinados a um deposito intermediário, para depois ser transportado pela empresa 

contratada para o destino final. 

 Os resíduos hospitalares, ambulatorial, laboratorial, dos consultórios, e postos 

de saúde, são recolhidos por empresa especializada e licenciada pela FEPAM, 

STERICYCLE Gestão Ambiental LTDA, empresa de Resíduos, para desenvolver 

atividades desta natureza, que efetua o destino e acondicionamento final deste tipo de 

resíduos no seu município de origem. 

Não existe um estudo que trate sobre os demais resíduos que são produzidos, 

como é o caso, dos resíduos industriais e os resíduos da construção civil que apesar da 

tipologia de atividades do município não serem muito significativos, mas que 

efetivamente existem. 

Na sequência do Plano veremos ainda outros resíduos que merecem destaque 

especial onde será proposto um manejo adequado, inclusive contemplando o sistema 

de logística reversa conforme prevê a Legislação, tais como: de saúde, pneus, baterias, 

lâmpadas fluorescentes, de poda, da construção civil, entre outros. 

5.2 Situação geral dos municípios da região 

O problema da disposição final assume uma magnitude alarmante. 

Considerando apenas os resíduos urbanos e públicos, o que se percebe é uma ação 

generalizada das administrações públicas locais ao longo dos anos em apenas afastar 

das zonas urbanas o lixo coletado, depositando-o por vezes em locais absolutamente 

inadequados, como encostas florestadas, manguezais, rios, baías e vales.  

5.3 Operação, Fiscalização e Gerenciamento 

Atualmente, a operação da gestão dos resíduos sólidos é de responsabilidade da 

Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Estação, através do gerenciamento 

exercido pelo Secretário. Também existe uma empresa fazendo a separação adequada 

dos resíduos que são considerados recicláveis, realizado a triagem dos resíduos, e 

posteriormente comercializados e os rejeitos são recolhidos e enviado para o aterro 

municipal. 
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A fiscalização é exercida pelos diversos órgãos públicos e autarquias 

destinadas a fiscalização ambiental e sanitária, onde se destaca os fiscais da FEPAM, 

do IBAMA, do DEPTO Meio Ambiente, assim como o Ministério Público. 

5.4  Iniciativas e Capacidade de Educação Ambiental 

A educação ambiental é de essencial importância no sistema de gestão dos 

resíduos, uma vez que um destino final adequado depende do manejo que muitas vezes 

passa pelos diferentes ramos da sociedade. 

A educação ambiental é principalmente desenvolvida nas escolas através de 

temas transversais, porém existem algumas campanhas educativas apoiadas pela 

Prefeitura Municipal através do Departamento do Meio Ambiente os quais se 

destacam: Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico, Projeto de Estímulo a Reciclagem, 

Palestras de Preservação Ambiental nas Escolas e Comunidades. 

5.5 Situação dos Resíduos Sólidos 

“No Brasil, o serviço sistemático de limpeza urbana foi iniciado oficialmente 

em 25 de novembro de 1880, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, então 

capital do império. Nesse dia, o Imperador D. Pedro II assinou o Decreto nº 3024, 

aprovando o contrato de limpeza e irrigação da cidade, que foi executado por Aleixo 

Gary e, mais tarde, por Luciano Francisco Gary, de cujo sobrenome origina-se a 

palavra gari, que hoje denomina-se os trabalhadores da limpeza urbana em muitas 

cidades brasileiras. Dos tempos imperiais aos dias atuais, os serviços de limpeza 

urbana vivenciam momentos bons e ruins. Hoje, a situação da gestão dos resíduos 

sólidos se apresenta em cada cidade brasileira de forma diversa, prevalecendo, 

entretanto, uma situação nada atentadora. 

Os resíduos sólidos, apesar de ser um tema muito discutido atualmente no 

Brasil, ainda se constitui em um grande desafio, principalmente no que diz respeito à 

poluição do solo, da água, do ar e à saúde pública. Além disso, falta ainda a elaboração 

de políticas públicas voltadas para essa questão, maior comprometimento das 

administrações municipais, recursos humanos especializados, recursos financeiros e 

outros fatores importantes como a conscientização da sociedade. Com isso, muito há 

que se fazer para garantir a redução da quantidade de resíduos produzido no Brasil. 



23 
 

Como forma de buscar soluções para este problema apresenta-se esse 

instrumento que nos trás riquíssimas informações, onde destacam-se a caracterização 

dos resíduos, dados sobre a geração, sobre a coleta e transporte, destinação e 

disposição final, custos, competências, responsabilidades, carências e deficiências, 

proposta de ações para a intervenção nesse quadro, entre outros. 

5.6 Caracterização dos Resíduos Sólidos 

Atualmente o sistema de coleta dos resíduos sólidos domiciliares é feito 

somente na zona urbana pela prefeitura municipal, de porta em porta, de forma 

seletiva de segunda a sexta, sendo nas terças e quintas lixo seco e segunda quarta e 

sexta o lixo orgânico.  

Na zona rural as coletas são esporádicas sendo realizadas pela prefeitura 

municipal 1ª terça e quinta feira do mês, sendo recolhido apenas lixo seco e enviado 

para central de triagem. 

Através de amostragem com análise quantitativa em 30 dias de coleta durante o 

ano de 2013, evidenciou-se que o volume/peso recolhido dos resíduos domiciliares é 

de 2.049,00 Kg por dia de coleta, ou seja, cerca de 61,5 Ton/mês. O valor gasto para a 

Prefeitura em serviços de coleta, transporte e destinação final de lixo urbano é de R$ 

7.611,00 mês. 

Tabela 02: Quantidade de Resíduos Coletados 

COLETA PESO 
(ORGÂNICO) 

COLETA PESO (SECO) 

Coleta 01 2.470,00 KG Coleta 01 850,00 KG 

Coleta 02 1.870,00 KG Coleta 02 800,00 KG 

Coleta 03 2.030,00 KG Coleta 03 810,00 KG 

Coleta 04 1.340,00 KG Coleta 04 890,00 KG 

Coleta 05 1.910,00 KG Coleta 05 780 KG 

Coleta 06 1.620,00 KG   
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5.7 Classificação dos Resíduos Sólidos 

Outro resíduo que cabe destaque é dos serviços de saúde, que são coletados por 

uma empresa contratada pela Prefeitura Municipal e encaminhados para a incineração. 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Os estabelecimentos 

atendidos são os postos de saúde do município, sendo recolhido quinzenalmente com 

volume/peso recolhido de aproximadamente de 600,00 litros/mês, com custo médio de 

R$ 500,00 mês. O problema relacionado a esse gerenciamento é referente ao local que 

os resíduos ficam acondicionados até o devido recolhimento, pois muitas vezes ficam 

acumulados no próprio posto de saúde, o que pode ser considerado um sério problema. 

Quanto aos resíduos industriais, não existe grandes indústrias no município, 

apenas poucas metalúrgicas artesanais de pequeno porte e de processamento de grãos, 

cujos resíduos ficam a cargo das mesmas para a disposição final. Todas as indústrias 

foram notificadas pelo Departamento de Meio Ambiente da prefeitura e obrigado a 

efetua a regularização ambiental, juntamente com a destinação dos resíduos. 

Os resíduos da construção civil ainda não são considerados um grande 

problema, uma vez que Estação é uma cidade pequena que há poucos anos foi 

emancipada, apresentando um baixíssimo volume desses resíduos, na grande maioria 

das vezes são utilizados na mesma obra ou em outras, e a sobra no aterramento de 

terrenos pois a zona urbana possui um relevo bastante acidentado, contudo sabe-se que 

alguns tipos desses resíduos devem ter tratamento especial pela sua composição o que 

requer uma intervenção nesse processo, pois falta controle quanto ao destino final e 

volume dos mesmos. 

Quanto às embalagens de agrotóxicos os produtores devolvem aos 

estabelecimentos comerciais de onde compraram de acordo com a política de logística 

reversa, mas deve ser aumentada a fiscalização, pois algumas vezes já foram 

encontradas abandonadas em vários locais do interior algumas embalagens de 

agrotóxicos contrabandeados e com proibição de uso, o que indica que existem 

produtores que ainda usam esse meio ilícito e altamente perigoso para a saúde pública 

e para o meio ambiente. 
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Outro resíduo que merece destaque é os pneumáticos, provenientes de locais 

como borracharias, oficinas mecânicas, uma vez que no momento a Prefeitura está se 

encarregando pela destinação dos mesmos para um ECO PONTO localizado no 

Município de Getúlio Vargas/RS, onde possui um consorcio entre os 7(sete) 

municípios da região com a RECICANIP. 

Também destacamos os resíduos eletro-eletrônicos cuja gestão é precária sendo 

que não existe qualquer forma de logística reversa, sem um grande problema a ser 

adequado no município. 

Outro resíduo perigoso, pertencente à Classe I que merece destaque é as 

lâmpadas fluorescentes, que atualmente é recolhido em pontos de coleta pela 

Prefeitura, sendo apenas armazenado em local precário não tendo ainda uma 

destinação, o que podemos considerar como um grande problema, uma vez que os 

responsáveis pela destinação correta desses resíduos para a reciclagem deve ser quem 

vende ao consumidor conforme estabelece a Lei. 

Quanto aos óleos lubrificantes usados provenientes de oficinas mecânicas e 

similares existe alternativa de uma destinação adequada, pois existe empresa  que  

efetua a coleta trimestralmente e ainda paga pelo resíduo, e fornece um comprovante 

de destinação.  

Já o óleo de cozinha, existe pontos de coleta nas Escolas da cidade, na Emater, 

no Departamento de Meio Ambiente de Estação, pois existem duas empresas que 

coletam para o uso na fabricação de bicombustível, contudo estima-se que uma grande 

quantidade desse resíduo ainda está tendo sua destinação inadequada, uma vez que a 

quantidade coletada é menos de 10% do que é gerado. 

Os resíduos orgânicos oriundos de poda/capina, atualmente são encaminhados 

para terrenos baldios, não existindo ainda um aterro destinado ao recebimento desse 

tipo de resíduo, contudo com frequência é encontrado nessa área outros tipos de 

resíduos, o que requer um trabalho de conscientização da população. Outro problema 

associado a essa destinação é que esse local em caso de grandes enchentes é passível 

de alagamento, o que requer que sejam tomadas providências imediatas. 
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5.8 Quanto aos Riscos Potenciais de Contaminação do Meio Ambiente 

De acordo com a NBR 10.004 da ABNT, os resíduos sólidos podem ser classificados 

em: 

I - Classe I ou perigosos 

São aqueles que, em função de suas características intrínsecas de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde 

pública através do aumento da mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam 

efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma 

inadequada. 

II - Classe II A ou não-inertes 

São os resíduos que podem apresentar características de combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou 

ao meio ambiente, não se enquadrando nas classificações de resíduos - Classe I 

Perigosos. 

III - Classe II B ou inertes 

São aqueles que, por suas características intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e ao 

meio ambiente, e que, quando amostrados de forma representativa, segundo a norma 

NBR 10.007, e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou 

deionizada, a temperatura ambiente, conforme teste de solubilização segundo a norma 

NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água, conforme listagem nº 8 (Anexo H da 

NBR 10.004), excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

As tecnologias mais conhecidas e ambientalmente recomendadas para o tratamento e a 

disposição final de resíduos sólidos se apresentam de forma resumida a seguir: 

Tratamento e Disposição Final Adequados: 

Resíduos: Classe I - Perigosos 

• Aterros industriais (valas). 
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•Coprocessamento em fornos de cimento. 

• Inertização. 

• Incineração 

• Landfarming 

Resíduos: Classe II - A (Não perigosos, não inertes) 

• Aterros sanitários (células). 

• Incineração. 

• Coleta seletiva para a reciclagem. 

• Coleta seletiva para a compostagem/vermicompostagem. 

• Biorremediação para lixões. 

Resíduos: Classe II - B (Não perigosos, inertes) 

• Coleta seletiva para a reciclagem (reaproveitamento de materiais), armazenamento e 

aterros (depósitos) para resíduos da construção civil. 

5.9 Quanto à Natureza ou Origem. 

A origem é o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos. 

Segundo este critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados nas seguintes 

classes: 

* Lixo doméstico ou residencial 

* Lixo comercial 

* Lixo público 

* Lixo domiciliar especial 

* Entulho de obras 

* Pilhas e baterias 
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* Lâmpadas fluorescentes 

* Pneus 

* Lixo de fontes especiais 

* Lixo industrial 

* Lixo radioativo 

* Lixo de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários 

* Lixo agrícola 

* Resíduos de serviços de saúde 

a) Lixo doméstico ou residencial: originado da vida diária das residências, 

constituído por restos de alimentos (tais como cascas de frutas, verduras, etc.), 

produtos deteriorados, jornais, revistas, garrafas, embalagens em geral, papel 

higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de outros itens. Pode conter 

alguns resíduos tóxicos. 

b) Lixo Comercial: originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, 

tais como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes, etc. 

c) Lixo Público: originados dos serviços de limpeza urbana, incluindo todos os 

resíduos de varrição das vias públicas, limpeza de praias, galerias, córregos, restos de 

podas de plantas, limpeza de feiras livres, etc., constituído por restos de vegetais 

diversos, embalagens, etc. 

d) Lixo Domiciliar Especial: grupo que compreende os entulhos de obras, pilhas e 

baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus. Observe que os entulhos de obra, também 

conhecidos como resíduos da construção civil, só estão enquadrados nesta categoria 

por causa da grande quantidade de sua geração e pela importância que sua recuperação 

e reciclagem vêm assumindo no cenário nacional. 

e) Portos, Aeroportos, Terminais Rodoviários e Ferroviários: resíduos sépticos, ou 

seja, que contém ou potencialmente podem conter germes patogênicos. Basicamente 
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originam-se de material de higiene pessoal e restos de alimentos, que podem hospedar 

doenças provenientes de outras cidades, estados e países. 

f) Industrial: originado nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais como: o 

metalúrgico, o químico, o petroquímico, o de papelaria, da indústria alimentícia, etc. O 

lixo industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, 

resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, 

escórias, vidros, cerâmicas. Nesta categoria, inclui-se grande quantidade de lixo 

tóxico. Esse tipo de lixo necessita de tratamento especial pelo seu potencial de 

envenenamento. 

g) Radioativo: resíduos provenientes da atividade nuclear (resíduos de atividades com 

urânio, césio, tório, radônio, cobalto), que devem ser manuseados apenas com 

equipamentos e técnicos adequados. 

h) Agrícola: resíduos sólidos das atividades agrícola e pecuária, como embalagens de 

adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita, etc. O lixo proveniente de 

pesticidas é considerado tóxico e necessita de tratamento especial. 

i) Entulho: resíduos da construção civil: demolições e restos de obras, solos de 

escavações. O entulho é geralmente um material inerte, passível de reaproveitamento. 

j) Resíduos de serviços de saúde: descartados por hospitais, farmácias, clínicas 

veterinárias (algodão, seringas, agulhas, restos de remédios, luvas, curativos, sangue 

coagulado, órgãos e tecidos removidos, meios de cultura e animais utilizados em 

testes, resina sintética, filmes fotográficos de raios X). Em função de suas 

características, merece um cuidado especial em seu acondicionamento, manipulação e 

disposição final. Deve ser incinerado e os resíduos levados para aterro sanitário. 

6 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

6.1 Aspectos gerais 

Uma das possibilidades para o gerenciamento dos resíduos sólidos é de forma 

associada com outros municípios. Na região de Estação muitos municípios ainda não 

possuem Plano Municipal de Saneamento Básico ou Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, o que de certa forma possibilita que ocorra encaminhamentos no 
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sentido de em conjunto formular políticas regionais na área, com possível adequação 

nesse Plano. 

Todo esse processo é delicado e demorado uma vez que são sistemas novos de 

gerenciamento que requerem a participação de todos os cidadãos, cada um com sua 

parcela de colaboração, não só em âmbito local, mas também regional e até em uma 

esfera maior, com ampliação gradativa do horizonte de gestão. 

6.2 Responsabilidades Públicas e Privadas 

Conforme o previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Poder 

Público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das 

ações voltadas para assegurar a observância da gestão dos resíduos sólidos, de acordo 

com a Legislação vigente. 

Cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos a responsabilidade pela organização e prestação direta ou indireta 

desses serviços, observando o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos 

Sólidos. 

As pessoas físicas e jurídicas são responsáveis pela implementação e 

operacionalização integral de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

aprovado pelo Órgão Ambiental Competente, devendo estar de acordo com o que 

dispõe o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. 

6.3 Estratégias, Ações, Metas e Respectivos Programas dos Resíduos 

Conforme visto, existem várias maneiras de classificarmos os resíduos sólidos, 

os quais podem receber diferentes denominações, contudo, devemos ter o cuidado de 

definir o que realmente se enquadra como resíduo ou como rejeito, pois essa 

diferenciação é essencial para uma compreensão e definição de estratégias para uma 

gestão adequada. 

De acordo com a Legislação atual, podemos conceituar como resíduo sólido 

aquele material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, e cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se 

está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou semissólido, bem como gases 



31 
 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‟água, ou exijam para isso 

soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível. Já os rejeitos, são definidos como resíduos sólidos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

A disposição ambientalmente adequada inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 

admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a 

disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 

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

adversos. 

6.4 Ações e Metas Propostas para a Gestão dos Resíduos Sólidos 

Visando a disposição ambientalmente adequada, tendo como base a realidade 

socioambiental e econômica de Estação, assim como a estrutura de gestão atual, é 

proposto abaixo uma estratégia de gestão trazendo ações e metas a curto (0 a 1 ano), 

médias (1 a 3 anos) e longo prazo (até 4 anos). 

Será nomeado um servidor publico efetivo para efetuar a coordenação e 

organização das ações a serem realizadas, bem como efetuar a acompanhamento do 

recolhimento dos resíduos domiciliar urbano, bem como promover a educação 

ambiental referente à separação e destinação correta do lixo. 
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TIPO DE 

RESÍDUO  

 

LOCAL  

 

GESTÃO ATUAL  

 

ESTRATÉGIA DE GESTÃO, AÇÕES E METAS 

PROPOSTAS  

 

FONTES 

FINANCEIRAS  

 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

DOMICILIARES 

ÁREA 

URBANA 

Vida útil do aterro 

acabada 

Melhorar coleta 

seletiva 

CURTO PRAZO: Folder educacional, adequação da nova célula 

do aterro. 

MÉDIO PRAZO: Galpão de triagem  

LONGO PRAZO: Instalação de contêiner para coleta seletiva.  

Municipal 

 

Funasa 

Municipal 

RESÍDUOS DE 

SAÚDE  

 

ÁREA 

URBANA 

 

Resíduos estão sendo 

destinados a um aterro 

licenciado. 

CURTO PRAZO:estudo de viabilidade para implantar 

recolhimento das fraudas. 

MÉDIO PRAZO: estudo de viabilidade para implantar 

recolhimento das fraudas. 

LONGO PRAZO: implantação do projeto. 

 

 

Municipal 

RESÍDUOS 

PERIGOSOS – 

LÂMPADAS E 

BATERIAS  

 

ÁREA 

URBANA  

E  

RURAL  

Lâmpadas 

florescentes, não 

ocorre a logística 

reversa. 

Pilhas e baterias são 

recolhidas pelo 

CURTO PRAZO: Estudo para criar associação entre logistas 

para destinação dessas lâmpadas. 

MÉDIO PRAZO: Criar associação 

LONGO PRAZO: Implantação da logística reversa. 

 

 

 

Comércio  
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comercio. 

RESÍDUOS 

PERIGOSOS – 

PENEUMÁTICOS 

E 

ELETROELETRÔ

NICOS  

 

ÁREA 

URBANA 

E RURAL 

Prefeitura efetua o 

recolhimento. 

 

Os eletrônicos não 

existem campanhas de 

recolhimento. 

CURTO PRAZO: Pesquisar empresas que efetuam o 

recolhimento dos eletroeletrônicos.  

MÉDIO PRAZO:Campanhas de recolhimento 

LONGO PRAZO: Ecoponto de coleta 

 

 

Municipal 

RESÍDUOS 

PERIGOSOS – 

ÓLEOS 

LUBRIFICANTES 

E EMBALAGENS  

 

ÁREA 

URBANA 

E RURAL 

Empresas licenciadas 

são obrigadas a 

efetuar a destinação e 

comprovação da 

destinação correta. 

 

CURTO PRAZO: Fiscalização 

MÉDIO PRAZO: Fiscalização 

LONGO PRAZO: Fiscalização 

 

 

Particular  

ÓLEO DE 

COZINHA  

 

ÁREA 

URBANA 

E RURAL  

 

 

Efetua-se o 

recolhimento 

CURTO PRAZO: Campas de conscientização  

MÉDIO PRAZO: Campas de conscientização 

LONGO PRAZO: Campas de conscientização 

 

Municipal 

RESÍDUO DE 

PODA  

ÁREA 

URBANA  

 

Depositado em 

CURTO PRAZO:Projeto para captção de recursos 

MÉDIO PRAZO: Aquisição de máquinas para efetua a 

 

Federal 
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 terrenos baldios  trituração. 

LONGO PRAZO:  

RESÍDUO DA 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL  

 

ÁREA 

URBANA   

 

 

Não ocorre coleta. 

CURTO PRAZO:Orientação para que as empresas e construções 

contratem empresas para efetuar o destino final. 

MÉDIO PRAZO: 

LONGO PRAZO: 

 

Particular 

RESÍDUOS 

METÁLICOS 

(SUCATA)  

 

ÁREA 

URBANA 

E RURAL  

 

 

Licenciamento 

Ambiental 

CURTO PRAZO: Fiscalização  

MÉDIO PRAZO: Fiscalização 

LONGO PRAZO: Fiscalização 

 

Particular  

EMBALAGENS 

DE 

AGROTÓXICOS  

 

ÁREA 

URBANA  

 

 

Empresas efetuam 

logística reversa. 

CURTO PRAZO: Fiscalização 

MÉDIO PRAZO: Fiscalização 

LONGO PRAZO: Fiscalização 

 

Particular  
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6.5 Programas e Projetos Propostos para a Gestão dos Resíduos Sólidos 

Para o desenvolvimento das ações e alcance das metas propostas é necessário à 

sistematização através de programas e projetos específicos envolvendo diferentes 

aspectos estratégicos. Contudo, unicamente com o orçamento do município é 

economicamente inviável a realização de todos os programas e projetos sugeridos 

fazendo-se necessário, fontes de recursos estaduais e federais. 

Atualmente existem alguns em andamento os quais devem ser revistos a partir 

da proposição desse Plano, para que se for o caso ocorra uma adequação. 

A seguir, é proposto de forma simplificada para alguns programas e projetos 

indispensáveis para o alcance das metas do Plano, trazendo a estimativa de custos da 

implantação, implementação e operacionalização, contudo a partir desses dados é 

necessário que sejam desdobrados em projetos específicos e detalhados. 
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PROGRAMA  

 

DESCRIÇÃO DO 

PROJETO  

 

SITUAÇÃO ATUAL  

 

OBJETIVO 

GERAL  

 

DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA 

DA METODOLOGIA  

 

PREVISÃO DE 

CUSTOS  

 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

DOMICILIARE

S  

 

Adequação do Aterro 

de Resíduos Sólidos  

Recuperação da área 

degradada do antigo 

aterro.  

 

Em andamento em vista 

da regularização junto 

ao órgão ambiental 

competente.  

 

Ampliar o 

aterro 

sanitário.  

 

- Instalação de piezômetros para o 

monitoramento;  

- Abertura de nova célula;  

- Substituição das mantas das 

lagoas de estabilização;  

- Implantação de sistema de 

drenagem dos percolados;  

- Implantação de sistema de 

drenagem de gases;  

- Revitalização da cobertura 
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vegetal;  

- Construção de guarita para um 

guarda;  

- Cercar a área;  

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL  

 

Trabalho de educação 

ambiental nas escolas.  

 

Implantação de folder 

educativo. 

Estimular a 

população 

quanto à 

necessidade 

da 

compostagem 

dos resíduos 

orgânicos.  

 

Promover palestras abertas a 

população;  

- Divulgação na rádio local sobre a 

necessidade da compostagem;  

- Distribuir folders explicativos;  

- Realizar reuniões nas 

comunidades rurais e associações 

de bairro;  
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7 CONCLUSÃO 

Através da elaboração do presente Plano conclui-se que os objetivos foram 

alcançados no sentido da disponibilização de um instrumento de gestão ao Poder 

Público e a todos os envolvidos da gestão dos resíduos sólidos, uma vez que a 

responsabilidade é de todos os geradores. 

Contudo esse trabalho é apenas um Plano, cabendo ao Poder Público criar 

meios para o desenvolvimento do mesmo, pois se acredita que somente se as 

diferentes esferas públicas agirem em consonância, com mútuo apoio, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos será executada com êxito. 
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ANEXOS 
 

PORTARIA NOMEIA EQUIPE DO PLANO  
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FOTO 01: CAMINHÃO QUE EFETUA A COLETA DE RESÍDUOS. 
 

 

FOTO 02: ATERRO SANITÁRIO  
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FOTO 03: CENTRAL DE TRIAGEM 

 

 

FOTO 04: 1º REUNIÃO  
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FOTO 05: AUDIÊNCIA PÚBLICA APROVAÇÃO DO PLANO. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIAGEM DO LIXO. 
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ATA DA 1ª REUNIÃO  

 

 

 

 



48 
 

ATA DA 2º REUNIÃO APROVAÇÃO DO PLANO 

 


