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RESUMO 

 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é ampla e atinge a questão do 
tratamento dos resíduos sólidos em todas as suas dimensões: social, econômica, 
ambiental, infraestrutural, gerencial e territorial. Ademais, articula ações de 
empresas, entes governamentais, gestores e da sociedade em geral em torno do 
objetivo de reduzir a geração de resíduos – como embalagens, por exemplo – e 
também incentivar o reaproveitamento de materiais através da reciclagem. Este 
estudo de base exploratória demonstra os principais avanços na implantação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos no município de Sapucaia do Sul, 
evidenciando a adequação do município à norma federal. O impacto causado pelos 
resíduos sólidos no meio ambiente, seu custo, não só monetário como também 
referente à degradação do meio ambiente e à saúde da população estão 
demonstrados através da pesquisa e análise de informações obtidas junto às 
autoridades municipais responsáveis. Também contempla a destinação correta de 
rejeitos e matéria úmida (lixo doméstico orgânico), destacando sua amplitude em 
relação ao município, tema central do curso. Estão demonstradas as ações postas 
em prática pela Administração Municipal, assim como os pontos onde esta pode 
evoluir. 
 
 
Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Reciclagem, Panorama. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As mudanças climáticas que estão ocorrendo em nosso planeta, como as 

sequências de diferentes desastres naturais, segundo pesquisas científicas 

recentes, estão sendo provocadas pela ação do homem. Nosso modo de viver, 

costumes, economia, o modo de agir em geral tem contribuído para o crescimento 

da poluição do meio ambiente. Nossa cultura pode estar ajudando a condenar o 

futuro do meio ambiente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída 

pela Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010a), introduz novos conceitos para o tratamento 

dos resíduos sólidos, um problema ainda sem enfrentamento efetivo por parte da 

sociedade brasileira. Entre os novos conceitos trazidos pela norma destacamos a 

logística reversa, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, entre outros. Não é um problema de fácil 

solução, haja vista a complexidade do tema, mas a instituição desta nova política e 

em âmbito nacional demonstra o amadurecimento em relação ao tema. 

 Nosso habitat está sendo degradado. O Brasil é o quinto maior produtor de 

resíduos sólidos recicláveis do mundo, mas apenas 3% desse total é reaproveitado, 

segundo informações da Organização das Nações Unidas (ONU) 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES LIBERAIS 

UNIVERSITÁRIOS REGULAMENTADOS, 2014). A iniciativa da PNRS tem o objetivo 

de mudar esse quadro. Segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (2014), apenas 15,65% da população viviam em 

situação rural, contra 84,35% em situação urbana (160.879.708 pessoas). Esse 

adensamento populacional nas cidades trouxe consigo um aumento da geração de 

lixo, resíduos descartados, e mais especificamente de resíduos sólidos. Segundo 

estimativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) (2012), 

o volume de resíduos sólidos urbanos produzidos no mundo deve saltar de 1,3 

bilhões de toneladas em 2012, para 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025. É 

esperado um incremento de quase 70% num período de apenas 13 anos. E esse 

montante de resíduos terá impacto enorme no meio ambiente, caso não haja 

planejamento para ao menos mitigar seus efeitos. Nesse ambiente é que PNRS está 

sendo introduzida de modo a organizar as iniciativas e desenvolvê-las para obter  
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vantagens para a Administração Pública tanto quanto para a sociedade para que 

possamos ter acesso a um ambiente saudável e com melhor qualidade de vida. E 

mais ainda, concatenando esforços para unir a possibilidade de desenvolvimento 

social a ganhos econômicos.  

 O presente estudo tem o objetivo de traçar um panorama atual das medidas 

contidas na PNRS implantadas no município de Sapucaia do Sul. Da mesma forma, 

busca verificar como município está se preparando e enfrentando esse novo desafio, 

que também pode se transformar em uma grande oportunidade. Neste panorama 

encontramos o programa de coleta seletiva implantado em 2014. Também 

analisaremos em que estágio encontra-se a gestão de resíduos sólidos da cidade de 

Sapucaia do Sul e seu respectivo Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. A PNRS 

prevê a participação integrada de diversos entes estatais, privados e também o 

cidadão. A partir do conceito de responsabilidade compartilhada, ela pretende dividir 

e organizar setores da sociedade que antes não estavam envolvidos no problema 

dos resíduos sólidos. Empresários estão sendo chamados para controlar seus 

resíduos (embalagens de seus produtos, por exemplo), através da logística reversa. 

O Poder Público disponibiliza recursos e cobra resultados, cabendo ao ente 

municipal elaborar estudos e implantar planos de gestão de resíduos. Apesar da 

amplitude e inúmeros aspectos envolvidos na PNRS, este estudo é direcionado aos 

atos de responsabilidade da administração municipal, tema principal do curso, 

referentes à gestão de resíduos sólidos. Nesse sentido, investiga o que está sendo 

feito e qual nível de implantação da lei em relação aos programas e planos que 

estão sendo executados e a gestão do tratamento de resíduos sólidos no município 

de Sapucaia do Sul. 

 Na PNRS também está previsto que sejam tomadas medidas para inclusão 

social dos catadores de materiais recicláveis, no sentido de que não se deve deixar 

de incluir os cidadãos que já vivem e trabalham com as dificuldades do sistema 

atual. Estes atores são os grandes responsáveis pela promoção da reciclagem no 

país atualmente. O Brasil perde muitos recursos por não reciclar materiais sólidos 

descartados. Lembramos que além de deixar de gerar riqueza os resíduos sólidos 

descartados inadequadamente transformam-se em passivo, pois seu acúmulo gera 

problemas de difícil solução para a administração pública.   
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O país deixa de gerar em torno de R$ 8 bilhões anualmente, conforme indica 

estudo realizado pela Fundação de Economia e Estatística (FEE), por falta de uma 

gestão eficiente para reaproveitamento dos resíduos sólidos (SILVA, 2015). Aqui 

podemos ver que há sim, possibilidade de ganhos econômicos. Esse montante de 

recursos é perdido devido à gestão ineficaz da grande quantidade de resíduos 

sólidos gerados e que mesmo tendo valor de mercado acaba sendo desperdiçada 

junto ao resíduo doméstico urbano.  

 Nesta pesquisa são analisados os principais tópicos da PNRS pertinentes ao 

município e como esta lei pode contribuir para melhoramentos na infraestrutura. Nela 

há prazos para implementação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e 

esta também prevê adaptações da norma municipal à nova legislação implanta pela 

PNRS. Também é abordada a responsabilização da administração municipal que 

pode ocorrer por falta de ação ou omissão quanto às normas legais vigentes.  
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2 O MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL E O TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

 

O Município de Sapucaia do Sul tem uma grande geração de resíduos sólidos 

domésticos, por conta de sua crescente população e atividades econômicas 

desenvolvidas industriais e referentes também ao setor de serviços instalados no 

município. O intuito da PNRS é normatizar e homogeneizar procedimentos 

referentes à questão da gestão de resíduos sólidos nos mais diversos municípios do 

país. Destacamos que há também uma crescente preocupação por parte dos 

gestores municipais com a questão dos resíduos sólidos. Estão destacados a seguir 

alguns pontos característicos da nova política nacional e seus pressupostos. 

 

 

2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS DA PNRS 

 

 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tem por objetivo tratar do 

grave problema da geração de lixo nas cidades brasileiras. Mais em específico da 

geração de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos não são os únicos agentes 

causadores da poluição, mas tem forte impacto no meio ambiente e modo de vida da 

população. O lixo (material descartado) apenas depositado em um local sem o 

tratamento correto traz consigo a contaminação do solo, da água (através do lençol 

freático), a contaminação do ar e isso pode gerar uma série de doenças não só para 

a população como para animais silvestres. Os lixões, maneira mais antiga de 

depositar o lixo das grandes cidades estão proibidos, a nova norma obriga que as 

cidades tenham aterros sanitários controlados a partir de 02 de agosto de 2014 

(BRASIL, 2010a).  

 Material plástico, metal, papel, vidro quando descartados incorretamente junto 

a materiais orgânicos tornam-se apenas lixo e demoram anos, décadas ou, até 

mesmo, séculos para se decomporem. Mas estes materiais quando separados 

podem ser reutilizados ou reciclados, diminuindo o impacto da extração de matéria 

prima virgem na natureza. O Brasil recicla muito pouco dos materiais que podem 

servir de matéria prima. A exceção é o segmento do alumínio, segundo a Associação 
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Brasileira do Alumínio (ABAL) (2014), cenário diferente ocorre com as a reciclagem 

de alumínio, o material das latinhas de cerveja e refrigerantes, onde o país é líder 

mundial desde 2001 e tem altíssimos índices de eficácia, acima da média mundial. O 

país recicla praticamente toda sucata disponível. A relação entre este volume e o 

consumo doméstico de alumínio indica um percentual de 35,2%, superior à média 

mundial de 29,9% (base 2011). Em 2012, o país reciclou 508 mil toneladas de 

alumínio. Desse total, 267,1 mil toneladas referem-se à sucata de latas de alumínio 

para bebidas, o que corresponde a 97,9% do total de embalagens consumidas em 

2011. O desafio está em conseguir os mesmos índices de eficiência em relação aos 

outros materiais que podem ser reciclados. 

 As grandes cidades brasileiras gastam pouco com a gestão de resíduos 

sólidos e o resultado da reciclagem do alumínio depende, quase exclusivamente, da 

iniciativa privada e dos catadores de materiais reciclados. Ou seja, o melhor exemplo 

de reciclagem que temos e que é importantíssimo para a manutenção da qualidade 

de vida em nossas cidades é hoje dependente do mercado. Caso haja mudanças 

repentinas no valor da commodity alumínio, toda uma cadeia de serviço estará 

ameaçada e consequentemente o rendimento de seus trabalhadores. E é nesse 

ponto que a PNRS tem a intenção de normatizar e ampliar esse tipo de prestação de 

serviço, a separação de materiais para reciclagem. Sabe-se que tratar do lixo não é 

barato, mas é importante para a qualidade de vida e saúde da população e tanto 

quanto para a preservação da fauna e flora. Além disso, não devemos esquecer que 

resíduos sólidos descartados de forma inadequado também são a grande causa de 

alagamentos, pois acabam indo parar nas redes de escoamento pluvial, entupindo-

as. Aqui encontramos mais um custo para a Administração Pública que terá de arcar 

com processos de revisão periódicos e mesmo reparos nas redes de escoamento 

pluvial, para diminuir a ocorrência de alagamentos que são causados pelo descarte 

irregular de resíduos sólidos. 

 A PNRS também inova ao trazer à baila as empresas fabricantes, 

responsabilizando-as pelo ciclo de vida de seus produtos. Produtos e embalagens 

deverão ter seus ciclos de vida estudados e os empresários deverão seguir normas 

para diminuir o impacto de resíduos de seus produtos. Ela também prevê 

recolhimento desses produtos, através da logística reversa após o fim do ciclo de 

vida destes. Não abordamos esse tópico especificamente, pois o foco principal 
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desse estudo é o gerenciamento do problema da geração e tratamento dos resíduos 

sólidos por parte da Administração Pública Municipal. 

 

 

2.2 METAS DA PNRS 

 

 

 A meta da PNRS a atingir é a de alcançar o índice de 20% de reciclagem de 

resíduos sólidos no final do ano de 2015, de modo que ela está contida no Plano 

Nacional sobre Mudança do Clima, lançado em 2008 (BRASIL, 2008). Para isso 

conta com instrumentos bastante atuais para permitir o avanço necessário do país 

no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Este prevê a redução na 

geração de resíduos, baseando-se na proposta de prática de hábitos de consumo 

sustentável e também um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da 

reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos. Materiais que tem valor 

econômico e podem ser reciclados, servindo de matéria-prima, devem ser 

reutilizados. A destinação ambientalmente correta dos rejeitos (materiais que não 

podem ser reciclados) é o objetivo e estes devem ser dispostos em aterros 

sanitários. O plano institui ainda a responsabilidade compartilhada dos geradores de 

resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, os cidadãos e 

responsáveis pelo serviço de coleta de lixo domiciliar. 

 Desta forma, cria metas importantes que contribuirão para a eliminação dos 

lixões (agora proibidos) e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, 

estadual, microrregional, intermunicipal, metropolitano e municipal. Ou seja, permite 

que municípios atuem de forma integrada a outros municípios ou também a outros 

entes estatais. Também impõe que empresas privadas elaborem seus Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, instituindo o conceito de Logística Reversa 

para produtos e suas respectivas embalagens. 

 A PNRS coloca o Brasil em patamar de igualdade com os principais países 

desenvolvidos no tocante à legislação e inclui a preocupação social com a inclusão 

de catadores de materiais recicláveis, tanto na Logística Reversa quanto na Coleta 

Seletiva. É claro que as ações não retornarão resultados imediatos e 

acompanhamento e cobranças aos gestores públicos é que tornarão possível 
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alcançar essas metas. Esse acompanhamento se faz necessário para que as 

medidas se tornem efetivas e a lei não passe a ser vista apenas como uma carta de 

boas intenções. 

 

 

2.3 PRAZOS E RESPONSABILIZAÇÃO 

 

 

 Quanto aos prazos, para que estados e municípios implantem seus novos 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos a qualquer momento, não existe uma 

obrigatoriedade específica ou uma data limite para a entrega desses documentos. 

Entretanto, a partir de 02 de agosto de 2012, os estados e municípios que não 

tivessem seus planos elaborados e aprovados perderiam o acesso a recursos da 

União, ou de entidades por ela controlados, para serem utilizados em 

empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, conforme o 

art. 55 da Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010a).  

Tão logo os estados ou municípios tiverem elaborado seus planos, voltarão a 

estar aptos a pleitear recursos disponibilizados pelo Governo Federal para ações 

destinadas à gestão de resíduos sólidos. Além disso, os planos são instrumentos 

importantes não somente para o atendimento à letra da lei, destacando sua 

importância para o correto ordenamento local da gestão de resíduos sólidos. 

 Ademais, de acordo com site do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

(BRASIL, 2014), há multa para quem for responsável por causar poluição que possa 

resultar em danos à saúde humana ou ao meio ambiente. De acordo com os artigos 

61 e 62 do decreto 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, estará 

sujeito à multa que pode variar de R$ 5 mil a R$ 50 milhões quem dispuser 

inadequadamente resíduos sólidos, podendo neste caso, até mesmo os prefeitos 

serem responsabilizados (BRASIL, 2014). Mas notemos aqui que a 

responsabilização se dá por meio de legislação diversa e mais antiga da implantada 

pela PNRS. 

 Destacamos também que foi assinado em 30 de abril de 2014 um acordo de 

cooperação técnica entre o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o 

Governo Federal para assegurar o fechamento de lixões e a inclusão social e 

econômica dos catadores de materiais recicláveis até agosto deste ano, conforme 
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determina a Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010a), que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS).  

O Artigo 17 da nova política nacional diz que a erradicação dos lixões deve 

estar associada a medidas de inclusão dos catadores. Pelo acordo, o CNMP e o 

Governo Federal vão fiscalizar as ações dos municípios para encerramento das 

atividades dos lixões e implantar, simultaneamente, os aterros sanitários. Além disso, 

o acordo também prevê promoção de ações conjuntas de inserção econômica dos 

catadores, por meio de cooperativas de trabalho e também pela capacitação de seus 

trabalhadores.  

 Colocar em prática todo o conteúdo desse dispositivo legal representa um 

grande desafio para os gestores responsáveis por esta área, e todos os envolvidos 

diretamente com o assunto, sobretudo devido ao tamanho continental de nosso país. 

Também devemos lembrar as enormes diferenças econômicas e sociais 

apresentadas entre os municípios do Brasil. De acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), até agosto de 2014, o Brasil tinha mais de 2.906 lixões 

espalhados em 2.810 municípios (MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE 

MATERIAL RECICLADO, 2014). E não esqueçamos que, segundo a PNRS, o 

encerramento das atividades dos lixões deveria ocorrer até 03 de agosto de 2014, e 

lembramos que este prazo já fora prorrogado uma vez, pois a primeira data limite era 

03 de agosto de 2012. 

 

 

2.4 RECURSOS FEDERAIS 

 

 

 Entre 2010 e 2014, o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio 

Ambiente, Ministério das Cidades e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 

destinou R$ 1,2 bilhão para projetos de implantação e adequação à PNRS. Estes 

recursos estavam disponíveis para estados, municípios e consórcios entre entes da 

administração pública para que se adaptassem à nova lei, e seriam acessados via 

projetos encaminhados ao MMA. Mas o Senador Cícero Lucena, que preside a 

Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos, ligada à Comissão de Meio Ambiente 

(CMA), já manifestara preocupação com a restrição de recursos públicos previstos 
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para a gestão de resíduos sólidos. Destacando serem insuficientes os recursos 

destinados para cumprir a lei que institui o PNRS.  

Segundo pesquisa feita pela PricewaterhouseCoopers (PwC) (2011) a pedido 

do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo (SELUR) e 

pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP), os 

municípios brasileiros gastam cinco vezes menos em gestão de resíduos sólidos 

urbanos do que a média das cidades internacionais. A pesquisa foi divulgada em 05 

de agosto de 2014 (BOCCHINI, 2014). 

 O estudo também aponta que o grande problema para evolução dos 

indicadores nas cidades brasileiras é o baixo valor agregado do resíduo sólido, de 

modo que:  

 
Quanto mais valor é agregado ao resíduo, menos desperdício ocorre no 
consumo, o que, por sua vez, reduz a probabilidade da geração de 
passivos. Por outro lado, ao agregar valor ao resíduo, há a possibilidade de 
criação e manutenção dos mercados de reciclagem, que hoje sofrem pela 
flutuação dos valores (BOCCHINI, 2014).  

 

  

É necessário que Sapucaia do Sul invista na reciclagem de materiais sólidos, 

utilizando todas as formas para angariar fundos para este fim, já que existem 

recursos especificamente destinados pelo governo federal, considerando ainda a 

possibilidade de criação de consórcios públicos e/ou convênios que podem ser 

firmados entre entes municipais, estaduais e federais para desenvolver soluções 

para este fim. Lembramos que a própria PNRS traz em seu conteúdo destaque para 

iniciativas referentes a consórcios entre os diversos entes da administração pública. 

Outro ponto a ser discutido é acerca de investimentos privados que podem ser feitos 

através de Parcerias Público/Privadas (PPPs). Há uma gama de artifícios, meios 

legais, para atacar a questão do descarte e tratamento dos resíduos sólidos e 

fomentar empreendimentos com este fim, sejam eles privados ou estatais.  
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2.5 SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(SINIR) 

 

 

 O SINIR é um dos instrumentos da PNRS que tem grande importância para o 

desenvolvimento de estudos e avaliação dos programas e ações governamentais. 

Está sob a coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 

deverá coletar e sistematizar dados relativos aos serviços públicos e privados de 

gestão e gerenciamento de resíduos sólidos dos entes federados. O sistema um 

banco de dados digital com todas as informações pertinentes para se realizar a 

gestão dos resíduos sólidos em todo o território nacional brasileiro. Este deve reunir 

informações repassadas pelos municípios, estados, e consórcios formados entre 

estes, para disponibilização, anualmente ao SINIR das informações necessárias 

sobre os resíduos sólidos da sua esfera de competência. 

 A expectativa de que a efetiva implantação se dê entre os anos de 2014 e 

2015 ainda não se confirmou. Referimo-nos à efetiva implantação do sistema, pois 

segundo a página do MMA, a implantação do sistema ainda não está completa. 

Obtivemos confirmação da Prefeitura de Sapucaia do Sul, em entrevista, que o 

SINIR ainda não está em operação. Segundo os mesmos, a Secretaria do Meio 

Ambiente (SEMAS) informa vários dados anualmente através do Sistema Nacional 

de Informações Sobre Saneamento Básico (SNIS), ficando a expectativa de que a 

ferramenta seja implantada num futuro próximo.  

 É responsabilidade do MMA, junto aos Estados e Municípios e órgãos 

executores do SISNAMA, a organização das informações, desenvolvimento e 

financiamento de ações orientadas à implantação e manutenção do SINIR. Também 

é de sua alçada manter, de forma conjunta, a infraestrutura necessária para 

classificação e divulgação de informações relativas à gestão de resíduos sólidos. 

 Para as mudanças pretendidas, que são amplas no sistema de gestão de 

resíduos, é necessário medir quanto de resíduos sólidos está sendo reciclado e 

quanto está sendo destinado adequadamente, bem como, quanto dos resíduos não 

recicláveis estão sendo utilizados para a geração de energia, via usinas de 

recuperação de energia (URE). E esta é a principal função do SINIR, fornecer dados 

concretos, corretos e atualizados sobre a situação do tratamento e produção de 
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resíduos sólidos no país. Por isso a importância dos municípios estarem cadastrados 

e fornecerem dados a respeito da coleta seletiva e todos os serviços relativos 

implementados. Somente com dados precisos é possível quantificar um problema de 

maneira a programar soluções eficientes, ou o mais eficientes possível. Os dados 

têm de ser confiáveis para embasar as tomadas de decisões, logo, o SINIR é de vital 

importância para o avanço das medidas propostas pela PNRS.  

 Este sistema vai compor uma base de dados que vai pela primeira vez 

quantificar informações importantíssimas, que antes só eram acessíveis através de 

estudos e levantamentos pontuais. As informações traçadas pelo SINIR, após sua 

implantação definitiva, serão um ótimo indicador de desempenho (GRANJA, 2010), 

trarão confiabilidade e visibilidade a uma área que precisa de investimentos para 

crescer. Esses investimentos podem ter origem estatal quanto da iniciativa privada. 

Vem daí a necessidade de quantificação e transparência dos dados referentes à 

gestão de resíduos sólidos. É necessária muita pesquisa para se ter certeza de que 

um investimento poderá dar frutos ou lucro, no caso da iniciativa privada, e 

conjuntamente corresponder ao seu fim social, no caso da administração pública. E 

não podemos esquecer ainda, do equilíbrio econômico, para que o empreendimento 

possa manter-se da melhor forma possível, sendo viável sem depender 

exclusivamente de repasses de recursos estatais. Também está prevista a 

divulgação dos dados coletados, o que denota respeito da iniciativa ao princípio da 

publicidade, conforme Art. 37 da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). O sistema 

completo de informações da PNRS está alicerçado na conjugação de dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA) e o Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento Básico (SNIS), coordenado pelo 

Ministério das Cidades e a partir da efetiva implantação também do SINIR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

2.6 A COLETA SELETIVA EM SAPUCAIA DO SUL 

 

 

 Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2012), em 

torno da metade da população mundial (aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas) 

não tem acesso a nenhum tipo de coleta de lixo ou sistema de gestão de resíduos 

sólidos. Em Sapucaia do Sul, a coleta de resíduos domésticos atinge 100% dos 

moradores urbanos e rurais, coletando em torno de 120 t/dia, uma média de 0,92 

kg/hab/dia, dados fornecidos pela SEMAS.  

 Segundo o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), o Sr. Carlos Silva Filho, o problema dos 

resíduos sólidos não se esgota com a questão do recolhimento: “Não traz só 

impactos ambientais negativos. Perde-se muito dinheiro, muitos recursos. Tudo o 

que é descartado, poderia voltar para o ciclo produtivo, seja na forma de matéria-

prima, seja na forma de energia” (MACIEL, 2014).  

 Ou seja, além de prevenção de doenças e da contaminação do meio 

ambiente, deixar de reciclar materiais também provoca perdas econômicas. Estas 

perdas são relativas não somente ao se deixar de aproveitar os resíduos que podem 

voltar aos meios de produção como matéria-prima, mas também ao custo de 

transportar enormes quantidades de resíduos e alocá-los em aterros sanitários, que 

também são empreendimentos caros. Ainda de acordo com o Sr. Carlos Silva Filho, 

as iniciativas de reciclagem não acompanharam a mesma proporção do crescimento 

da produção de resíduos sólidos. E, atualmente, apenas 60% dos municípios 

brasileiros têm “alguma iniciativa” referente à coleta seletiva, isto significa que 

nesses municípios há projetos ou programas de coleta seletiva, mas que não 

necessariamente essas iniciativas estejam abrangendo todo seu território ou 

atendendo toda a população. É o que acontece em Sapucaia do Sul. 

 O município de Sapucaia do Sul elaborou um projeto-piloto de coleta seletiva 

durante o ano de 2012. Na implantação deste projeto, foram instalados contêineres 

em determinados pontos fixos, em alguns bairros. Logo, os cidadãos ficavam 

responsáveis pelo depósito de seus resíduos separadamente. Havia contêineres, 

diferentes e separados, para lixo orgânico e outros para os resíduos secos.  
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A separação, no entanto, não foi seguida por parte dos moradores. Após um período 

de análise a iniciativa foi reprovada e a ideia descartada.  

 Então, a partir de 11 de agosto de 2014, a coleta seletiva porta a porta foi 

implantada na cidade, dessa vez, partindo do mesmo método adotado para 

recolhimento de lixo doméstico, ao qual a população já estava acostumada, só que 

seguindo um cronograma diverso desta (SAPUCAIA DO SUL, 2014a). A coleta 

seletiva é feita por dois caminhões destinados especificamente para coleta seletiva 

de resíduos nos bairros e nas escolas municipais e com auxílio de um carrinho 

elétrico, utilizado na área comercial do bairro Centro. No bairro Centro, que 

concentra o comércio da cidade, e consequentemente maior volume de resíduos 

sólidos a coleta de materiais recicláveis ocorre diariamente. Nos demais bairros há 

uma escala, na qual, são atendidos pelo recolhimento da coleta seletiva, uma vez 

por semana os bairros Jardim, Paraíso, Primor, Vargas, Capão da Cruz, Santa 

Catarina, Piratini, Cohab, Cohab Blocos, Silva, Diehl, Camboim, Vacchi e Getúlio 

Vargas.  

São atendidos 14 bairros no total, o que corresponde a quase 54% dos 

bairros do município. Os moradores devem deixar seu lixo seco em frente às suas 

residências, separados dos resíduos orgânicos (SAPUCAIA DO SUL, 2014b), os 

quais serão recolhidos segundo a mesma técnica já utilizada pra os resíduos 

domésticos, mas conforme cronograma diferenciado. Abaixo reproduzimos o 

cronograma de recolhimento dos resíduos sólidos destinados à coleta seletiva 

(Quadro 1). 
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Quadro 1 – Cronograma da coleta seletiva nos bairros 

 

BAIRRO DIA/TURNO 

Centro Diariamente / manhã e tarde 

Centro Bairro Quarta e sexta / tarde 

Vargas Segunda / manhã 

Jardim Segunda / tarde 

Paraiso Terça / manhã 

Santa Catarina Terça / manhã 

Capão da Cruz Terça / tarde 

Camboim Quarta / manhã 

Primor Quinta / manhã 

Getúlio Vargas Quinta / manhã 

Diehl Quinta / tarde 

Silva Quinta / tarde 

Vacchi Quinta / tarde 

Cohab Sexta / manhã 

Piratini Sexta / manhã 
Fonte: SAPUCAIA DO SUL, 2014b 

 

 

 O secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Eduardo Maninho, destaca 

que, com a Coleta Seletiva Porta a Porta, Sapucaia do Sul cumpre uma das metas 

da PNRS: “Incentivamos a reciclagem e a sustentabilidade. Além disso, contribuímos 

para as famílias que vivem da reciclagem”. A Coleta Seletiva Porta a Porta é feita na 

cidade pela Rede da Coleta Solidária, através da COOTRACAR (Cooperativa de 

Trabalhadores, Carroceiros e Catadores de Materiais Recicláveis e Industrialização 

e Comercialização de Materiais Reciclados) e da COOPREVIVE (Cooperativa 

Popular de Reciclagem de Sapucaia do Sul)” (SAPUCAIA DO SUL, 2014a). Além da 

coleta seletiva, a COOPREVIVE também recebe aparelhos eletrônicos descartados, 

de segunda a sexta-feira em horário comercial. 

 Segundo a Prefeitura, a coleta seletiva porta a porta beneficia em torno de 

60% da população. O projeto integra a campanha da prefeitura intitulada “Sapucaia 

Cidade Limpa – Responsabilidade de Todos!”. A Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMAS) espera triplicar a quantidade de resíduos sólidos recicláveis recolhidos. 
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Atualmente, são recolhidas em torno de 10 toneladas de material reciclável por mês, 

e a prefeitura espera chegar a 30 toneladas/mês, com o funcionamento da coleta 

seletiva porta a porta. Importante destacar que a Coleta Seletiva não interfere no 

recolhimento de lixo domiciliar, que continua sendo feito da mesma forma pela 

empresa Transportes JC Lopes Ltda., que mantém contrato com a Prefeitura.  

 Outro ponto a destacar é que estão inseridas no projeto duas cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis, e, deste modo, a iniciativa cumpre outro dos 

preceitos contidos na PNRS, relativamente à questão social. Segundo a SEMAS, o 

projeto iniciou com 14 famílias e atualmente foi ampliado para 25 famílias. Segundo 

estimativa do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

aproximadamente 200 pessoas são beneficiadas direta e indiretamente com a 

implantação da cooperativa de catadores para separação de materiais recicláveis 

(CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO DOS SINOS; KEYASSOCIADOS, 2012).  

 Complementando a coleta seletiva, destacamos também que há iniciativas 

locais que atuam recebendo materiais específicos descartados, e segundo a Lei 

Municipal nº 3287/2010, conforme ilustrado na campanha “Sapucaia Cidade Limpa – 

Responsabilidade de Todos!” (SAPUCAIA DO SUL, 2014), jogar lixo nas ruas é 

crime e o cidadão responsável pelo descarte irregular pode ser multado. Para 

descarte de pequenas quantidades de resíduos provenientes de construção civil, 

reformas, móveis velhos, etc., o cidadão deve contratar um contêiner ou pode levar 

esses resíduos diretamente na Central de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil da Prefeitura, situado a Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 

s/nº, bairro Ipiranga, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.  

Já a Associação Bom Samaritano tem um projeto de compostagem e recebe 

resíduos resultantes de poda e jardinagem, como galhos e folhas. A associação está 

situada próxima ao aterro sanitário, na Rua Mãos Dadas, nº 590, funcionando 

também de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Outras duas iniciativas 

particulares foram destacadas pelo vereador Volmir Rodrigues, o programa da 

empresa AES Sul e ação promovida pela Primeira Igreja Batista de Sapucaia do Sul. 

A igreja coleta óleo de cozinha (usado em frituras) e com ele fabrica sabão, que é 

distribuído para famílias de baixa renda. Já a empresa AES Sul iniciou uma 

campanha de arrecadação de resíduos sólidos, contanto que estes tenham valor 

econômico e possam ser reciclados ou reaproveitados e, em troca, concede 
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descontos na tarifa de energia elétrica. Este trabalho realizado pela empresa AES 

Sul também foi lembrado pelo Sr. Amarildo, Diretor de Limpeza Urbana, na entrevista 

realizada na SEMAS, mas, segundo ele, não pôde ser integrado à coleta seletiva do 

município pois por contrato, a empresa AES Sul destina o material recolhido a 

entidades de sua escolha, o que fere o acordo que a Prefeitura mantém com a 

COOPREVIVE que prevê a destinação de todo o material coletado para esta. Logo, 

as duas iniciativas coexistem no município, mas em separado. 

 Destaca-se que há um bom sistema de comunicação por parte da Prefeitura 

de Sapucaia do Sul no tocante à divulgação da coleta seletiva do município, pois 

vários dados referentes ao programa foram encontrados previamente em artigos de 

mídias diversas, como sites jornalísticos e também no site da própria Prefeitura. 

 

 

2.7 PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAPUCAIA DO SUL 

 

 

 O município cumpriu os prazos estipulados na PNRS, através do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Sapucaia do Sul 

(PMGIRSS), que foi elaborado pelo Consórcio Público de Saneamento Básico da 

Bacia do Rio dos Sinos – Pró-Sinos em parceira com a empresa Keyassociados 

Soluções Sustentáveis (2012). O plano foi aprovado ainda em 2012, conforme 1º 

Termo Aditivo do Contrato Nº 01/2011, através do Convênio MMA/FNMA 041/2007. 

O Plano Municipal de Resíduos Sólidos foi o tema da audiência pública em 2012 e 

teve a participação de secretários, vereadores, recicladores do projeto 

COOPREVIVE e a população local, além dos representantes da empresa 

Keyassociados e do Consórcio Pró-Sinos.  

 Antes mesmo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

Sapucaia do Sul já contava com algumas leis municipais, segundo trabalho de 

Prestes (2012), regulamentando descartes de materiais diversos, conforme citamos 

a seguir: 

a) Lei nº 3060/2008: dispõe sobre o descarte e destinação final de remédios 

vencidos no município de Sapucaia do Sul; 



28 

 

b) Lei nº 3056/2008: dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas, 

lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que 

contenham metais pesados no município de Sapucaia do Sul; 

c) Lei nº 3175/2009: estabelece normas de proteção e promoção da 

arborização no município de Sapucaia do Sul; 

d) Lei nº 3287/2010: destinação dos resíduos da construção civil no município 

de Sapucaia do Sul; 

e) Lei nº 3237/2010: dispõe sobre coleta, reutilização, reciclagem, tratamento 

e disposição final de lixo tecnológico no município de Sapucaia do Sul. 

 

 Os técnicos da SEMAS fizeram referência a dificuldades encontradas quanto 

à Lei nº 3056/2008, referente ao recolhimento dos materiais (pilhas, lâmpadas 

fluorescentes, baterias), que seria feito pelo comércio responsável pela venda, 

vemos aqui uma iniciativa de implementação de logística reversa anterior à PNRS. 

Mas também não foram disponibilizados dados acerca do cumprimento ou 

acompanhamento das iniciativas de lei citadas acima. Segundo estes, houve pouco 

interesse dos comerciantes locais em receber de volta os materiais, conforme previa 

a lei. O Vereador Volmir Rodrigues destacou que não houve pedido de adequação 

das leis municipais à PNRS, ao menos durante a última legislatura, ou seja, as 

mesmas continuam vigentes. Fato este que não traz maiores implicações a 

administração municipal.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Através da análise de informações colhidas junto às autoridades municipais 

responsáveis, em entrevista, conjuntamente a dados oficiais disponibilizados foi 

traçado um panorama das ações já realizadas no município seguindo a 

normatização preconizada na PNRS, ou seja, do ano de 2010, data da promulgação 

da Lei, até o fechamento deste estudo. Para a coleta dessas informações 

específicas sobre o município de Sapucaia do Sul lançou-se mão de duas 

entrevistas com representantes do Poder Legislativo e do Poder Executivo do 

município. 

Salientamos que as entrevistas foram conduzidas sem formalidades, nelas se 

debateu os principais pontos da PNRS que se transformaram em ações no município 

de Sapucaia do Sul e ainda foram colhidos dados e informações pertinentes. A 

primeira com o Sr. Volmir Rodrigues, Vereador e atual Presidente da Câmara de 

Vereadores, junto com o Chefe de Gabinete Gervásio Santana de Freitas, foi 

realizada em 07 de abril de 2015. A segunda entrevista foi realizada na sede da  

SEMAS, em 24 de abril de 2015, com o Sr. Amarildo Pires da Silveira, Diretor de 

Limpeza Urbana da Prefeitura de Sapucaia do Sul, acompanhado dos Biólogos da 

Prefeitura o Sr. Felipe Einsfeld e a Sra. Caroline do Prates Viccari.  

Este estudo de base exploratória (GIL, 2007), confrontou as informações 

coletadas com dados de sites e publicações especializadas, assim como sites do 

governo, das esferas federal, estadual e municipal, disponíveis na internet e 

impressos. A análise visa destacar onde a gestão municipal pode avançar seguindo 

os princípios contidos na política. As entrevistas sobre impactos da PNRS no 

município foram realizadas com as mesmas questões base para os dois grupos de 

profissionais e estão reproduzidas no Apêndice A. Destacamos que devido a normas 

e procedimentos internos, da SEMAS, foram disponibilizados poucos dados 

referentes aos procedimentos que fazem parte das ações de implantação dos 

princípios contidos na PNRS. Outro fator a destacar quanto à coleta de dados, 

refere-se ao SINIR não estar em operação conforme preconiza a política nacional. 

Aqui o atraso na implantação do sistema é de responsabilidade do Ministério do 

Meio Ambiente, conforme já explicado anteriormente.   
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Após análise das informações coletadas junto aos entrevistados, documentos 

oficiais e informações constantes em diversos veículos de comunicação, verificamos 

que a prefeitura vem cumprindo com seu dever, investindo dentro de suas 

limitações, para com a gestão dos resíduos sólidos. Por questões políticas e que são 

discricionárias (ABRANTES; FERREIRA, 2010) o assunto ainda não recebe toda a 

atenção e recursos necessários, mas sua imensa importância vem a cada dia 

recebendo maior reconhecimento. Este estudo entende o contexto político da 

formação das prioridades da administração e sua hierarquização (GRANJA, 2010) e 

reconhece que estas devem ser respeitadas. A seguir estão destacados os principais 

pontos contidos na PNRS referentes ao município quanto às metas de gestão 

quanto aos resíduos sólidos e seu adequado tratamento.  

 

 

4.1 O MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL  

 

 

O município de Sapucaia do Sul está situado na mesorregião metropolitana 

de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, faz divisa com os municípios de São Leopoldo 

ao norte, Novo Hamburgo a nordeste, Gravataí ao leste, Cachoeirinha a sudeste, 

Esteio ao sul, Nova Santa Rita a oeste e Portão a noroeste. É uma cidade jovem, 

com apenas 54 anos de idade, foi emancipado em 20 de agosto de 1961. Possui 

uma extensão de 58,3 km² que abriga uma população estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2014) em 137.750 habitantes em 2014. O 

município também conta com 47 escolas de ensino fundamental, 10 escolas de 

ensino médio e 57 escolas de ensino pré-escolar. A cidade forma uma mancha 

urbana, uma conurbação (PINHEIRO, 2010) com o município de Esteio. É cortada 

por duas importantes rodovias, a ERS 118 (ainda em duplicação) e a BR 116, e 

ainda servida pela linha de trens operada pela Empresa Pública de Trens Urbanos 

(Trensurb).  
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 Em Sapucaia do Sul há grande concentração de empresas, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014) havia 3.465 empresas 

atuando que empregavam 25.618 pessoas em 2012. Segundo o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Sapucaia do Sul (PMGIRSS) 

(CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO DOS SINOS; KEYASSOCIADOS, 2012), há no município 483 indústrias, 

com predominância de indústrias metalmecânica, têxtil, plásticas, química, produtos 

cerâmicos, artefatos de borracha, beneficiamento de madeiras, artefatos de 

concreto, etc., e estas são responsáveis pelos resíduos que geram, devendo 

destiná-los em aterros industriais específicos para este fim. Há um parque industrial 

pujante instalado na cidade que conta com grandes empresas multinacionais como 

Pepsi – grupo Ambev, Siderúrgica Riograndense/Gerdau, Paramount/Lansul, 

Lanifício Kurashiki, White Martins/Praxair, entre outras. Também conta com outras 

grandes empresas como Plastisul, Recrusul, Instaladora Elétrica Mercúrio, entre 

outras. Há também uma grande rede comercial instalada. O desenvolvimento de 

cadeias de reciclagem diminuiria o impacto de toda a atividade econômica, que é 

geradora de resíduos descartáveis, que está em ciclo de desenvolvimento. As 

próprias empresas geradoras de resíduos sólidos poderiam absorver parte dos 

materiais descartados por outras empresas, como também absorver o material 

reciclado da coleta doméstica, dependendo é claro das especificações técnicas 

necessárias e também do seu custo. Dependendo de especificações técnicas, 

inclusive, pode haver a criação de novos produtos. Segundo a Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente de Sapucaia do Sul (SEMAS), atualmente estão registradas e 

licenciadas 12 empresas recicladoras. 

 Há no município duas instituições de ensino superior: uma privada, a 

Faculdade Equipe, com cursos de Pedagogia, Administração, Letras e Ciências 

Contábeis, e o Instituto Federal de Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul), com 

cursos voltados à indústria de materiais plásticos de níveis superior e médio (ensino 

técnico) e conta com um corpo docente altamente gabaritado. Possui três cursos de 

nível superior: Tecnólogo de Gestão da Qualidade para a Transformação de 

Polímeros, Tecnólogo de Fabricação Mecânica para Ferramentaria e Engenharia 

Mecânica. Há também um Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), este 

mantém convênios com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a 
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Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e a Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM).  

 A cidade também é banhada pelo rio dos Sinos e é cortada por dois arroios: o 

Arroio Sapucaia e o Arroio José Joaquim. Este último tem sua nascente na área rural 

do município. Também este manancial de águas sofre com o acumulo de lixo em 

suas margens e proximidades.  

É importantíssimo proteger estes recursos, relembrando o desastre ambiental 

ocorrido em 2006 que causou a morte de quase 100 toneladas de peixes no Rio dos 

Sinos (INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2010). Então efetuar medidas de 

controle e gestão de resíduos sólidos torna-se questão fundamental para o futuro da 

cidade e para evitar novas tragédias. Está envolvida não só a manutenção do meio 

ambiente como também a qualidade e custo de vida dos cidadãos. A água é um bem 

fundamental para manutenção da vida, e os processos para purificá-la, tornando-a 

potável, são caríssimos atualmente. A PNRS está vigente e este estudo tem o 

objetivo de destacar as principais medidas tomadas pelo poder público no município. 

 

 

4.2 ANÁLISES DAS METAS ESTABELECIDAS NA PNRS 

 

 

 O impacto da PNRS pode ser considerado positivo para o município na visão 

deste estudo, pois através desta implantou-se a coleta seletiva e chamou-se a 

atenção para esta importantíssima demanda. Esta foi implantada primeiramente em 

um período de teste, através de um projeto-piloto em 2012, que após ter sido 

considerada insatisfatória foi encerrada e substituída pelo atual programa de coleta 

seletiva porta a porta, implantado agora sim, em definitivo, a partir de agosto de 

2014. Aqui foi seguida a recomendação contida na política nacional e a implantação 

da coleta seletiva deu-se dentro do prazo estabelecido na PNRS. Citamos o estudo 

realizado por Prestes (2012), sobre benefícios da Coleta Seletiva no Município de 

Sapucaia do Sul, que apontou a necessidade de implantação desta e já 

demonstrava a preocupação com as normas aprovadas na política nacional. 

O município também aprovou seu plano de gestão de resíduos sólidos, o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Sapucaia do Sul 

(PMGIRSS) foi elaborado pelo Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia 
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Hidrográfica do Rio dos Sinos em parceria com a empresa Keyassociados Soluções 

Sustentáveis (2012) através do 1º Termo Aditivo ao Contrato 01/2011, previsto no 

Convênio de 2007 entre o município e Ministério do Meio Ambiente e Fundo 

Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, o município também cumpriu essa meta dentro 

do prazo estipulado na PNRS. 

 Quanto à eliminação dos lixões, normatizada pela PNRS, o município já 

contava com um aterro sanitário em Sapucaia do Sul antes mesmo da aprovação da 

lei nacional e, portanto antes da data limite estabelecida para encerramento das 

atividades dos lixões conforme previa a PNRS. O aterro sanitário de Sapucaia do 

Sul foi instalado em 2006, segundo a SEMAS. E conforme PMGIRSS (2012) atende 

aos conceitos estabelecidos na PNRS e conta com as devidas licenças para 

funcionamento. 

 Os resíduos recolhidos são encaminhados para o aterro sanitário de Sapucaia 

que está situado no bairro Novo Horizonte próximo ao Morro de Sapucaia, conta 

com uma área total 15 hectares, sendo que destes 2,5 hectares são destinados para 

o aterramento. O aterro sanitário municipal fica próximo a uma área de preservação 

ambiental, conforme informação do estudo realizado por Prestes (2012). A seguir, 

apresentamos a Tabela 1 com quantidade de resíduos sólidos domiciliares 

recolhidos, conforme dados repassados em entrevista na sede da SEMAS.  

 

 

Tabela 1 – Quantidade de material recolhido ao aterro sanitário de Sapucaia do Sul - referente a 
coleta de resíduo domiciliar. 

 

Mês/Ano Total recolhido em 
toneladas 

Fevereiro de 2012 3.220 

Fevereiro de 2013 2.365 

Fevereiro de 2014 2.820 

Fevereiro de 2015 2.559 
Fonte: SEMAS/Prefeitura Municipal Sapucaia do Sul, 2015 
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 Os dados repassados referem-se um período curto, e num primeiro olhar 

chama atenção à redução muito acentuada na quantidade de resíduos recolhidos de 

fevereiro de 2012 para fevereiro de 2013. Quando questionados sobre a diminuição 

do recolhimento de resíduo domiciliar neste período, os técnicos da prefeitura 

confirmaram os números, mas não souberam indicar o porquê desta redução 

drástica no período.  

 

 

Gráfico 1 – Quantidade de material recolhido ao aterro sanitário de Sapucaia do Sul, referente 
a coleta de resíduo domiciliar. 

 

 
                Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Mas, seguindo a análise, logo após, os dados demonstram que de fevereiro 

de 2013 para fevereiro de 2014 houve aumento da quantidade recolhida. Da mesma 

forma observamos que o decréscimo subseqüente até fevereiro de 2015 é bem 

menor do que o ocorrido no período 2012/2013.  Acreditamos que o último 

decréscimo seja devido ao início da coleta seletiva, lembrando que esta começou 

em agosto de 2014. A coleta seletiva de Sapucaia do Sul é feita separadamente da 

coleta domiciliar, conforme já mencionado anteriormente.  
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Para uma análise mais precisa necessitaríamos de dados em formato mais 

detalhado, idealmente, de modo mensal. A análise mês a mês da quantidade 

recolhida, em comparação com as quantidades recolhidas na coleta seletiva nos 

proporcionariam uma conclusão mais apurada. Mas estes dados não foram 

repassados pela SEMAS e também não encontram-se disponíveis ao público, 

conforme previa o SINIR. Conforme mencionado anteriormente, o sistema, que 

deveria reunir e dar visibilidade aos dados referentes à gestão de resíduos sólidos 

no Brasil, ainda não está operando. A previsão é que este entre em funcionamento 

até final de 2015, conforme Ministério do Meio Ambiente (MMA).  

Mas ainda que precisemos de dados mais específicos podemos inferir que 

houve impacto, ainda que pequeno, no recolhimento de resíduos sólidos domésticos 

a partir da implantação da coleta seletiva. Uma vez que a coleta domiciliar não 

registra incidentes que poderiam interferir nos seus resultados, no período em 

questão, de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015, sendo regularmente realizada 

contamos com o diferencial da entrada em funcionamento da coleta seletiva a partir 

de agosto de 2014. 

 Mas outro dado muito importante, que chamou a atenção neste estudo é o 

relativo ao prazo de vida útil do aterro sanitário de Sapucaia do Sul. Este se 

encontra próximo do limite de 525 mil toneladas, conforme projeção feita no Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Sapucaia do Sul (PMGIRSS 

- 2012). Reproduzimos a seguir na Tabela 2, dados referentes à quantidade de 

resíduos alocados no aterro do município. 

 

Tabela 2 – Projeção do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o prazo 
de vida útil do aterro sanitário de Sapucaia do Sul 

 

Ano Toneladas aterradas 

2011 43.800,0 

2015 250.879,1 

2019 520.293,8 

2031 1.920.139,1 

Fonte: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
DOS SINOS; KEYASSOCIADOS, 2012. 

Nota: Capacidade total de aterramento: 525 mil toneladas. 
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 Conforme podemos ver na Tabela 2 acima, a previsão de esgotamento da 

capacidade do aterro sanitário de Sapucaia do Sul seria alcançada em meados do 

ano de 2020. O cálculo foi realizado utilizando o índice de crescimento de 6,8% da 

geração de resíduos sólidos, estimado pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2012). Em se confirmando a previsão, o 

município deverá arcar com mais um custo, o de implantação de um novo aterro, ou 

ampliação deste (se técnica e economicamente viável) ou ainda o custo da utilização 

de aterro sanitário de terceiros.  

Estamos no meio do ano de 2015 e sabedores dos trâmites necessários para 

a conclusão de projetos de Estado, este estudo recomenda atenção ao tema, devido 

à importância desse serviço para as condições de sanidade no município.  Em torno 

de 05 (cinco) anos o Aterro de Sapucaia alcançaria seu volume máximo comportado, 

de acordo com a previsão contida no PMGIRSS (2012), este é um prazo bastante 

pequeno. A seguir, reproduzimos a Tabela 3, também extraída do PMGIRSS, que 

mostra custos de algumas alternativas referentes a novas tecnologias para 

tratamento de resíduos sólidos. Lembrando que estes custos podem estar 

defasados, pois o PMGIRSS foi apresentado em 2012.  

 
 
Tabela 3 – Custos para a implantação de tecnologias básicas para a gestão de resíduos. 

 

Empreendimento 
Custo para a 
implantação 

(R$) 

Capacidade de 
tratabilidade / 

área 
Referência 

Usina Britagem e 
Reciclagem RCC  2.000.000,00 600 t/dia  Consórcio Pró-

Sinos  

Usina de Compostagem 1.200.000,00 300 t/mês  Prefeitura de São 
Leopoldo  

Galpão de Triagem  275.000,00 1.000m² a 
1.100m²  

SELIMP  

Outros  Outros  -  -  
Fonte: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
DOS SINOS; KEYASSOCIADOS, 2012. 
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 Como podemos ver, são valores altos envolvidos na implantação dessas 

tecnologias. Também são citadas no PMGIRSS (CONSÓRCIO PÚBLICO DE 

SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS; 

KEYASSOCIADOS, 2012) outras tecnologias, mas sem fazer menção a custos, a 

saber: 

 

a) Sistema Lixo Limpo; 

b) Pirólise – Innova; 

c) Sistema 4Rs (experimental); 

d) Segregação Hidromecânica – Arrowbio; 

e) Combustão Covanta; 

f) Segregação Ótica – Pellenc. 

  

 

O PMGIRSS também traz uma análise sobre possíveis locais de instalação 

desses novos empreendimentos baseados em novas tecnologias. Este contém uma 

análise técnica acerca do relevo, uso do solo, concentração urbana, malha hídrica, 

malha viária entre outras. Também traz indicação de possíveis áreas do município 

para implantação destas novas tecnologias. A escolha de umas dessas novas 

tecnologias, no entendimento desse estudo, também deve ser debatida com a 

sociedade (SALLES, 2010), pois apresenta um alto custo para o município. Deve ser 

escolhida a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, respeitando a Lei 

das Licitações (BRASIL, 1993), mas neste caso também é necessário ampliar o 

debate e escolher uma alternativa vantajosa para a Administração e que não interfira 

na vida da população também, não traga prejuízo a estes. Isso tudo, é claro, sem 

deixar de lado estudos técnicos e ambientais, de modo a propiciar a maior eficácia 

do empreendimento e o menor impacto possível ao meio ambiente. Presumimos que 

a utilização de, ao menos uma destas novas tecnologias será imprescindível para 

tratar o crescente montante de resíduos recolhidos diariamente e alocados no aterro 

sanitário do município.  

 A coleta de resíduos domésticos atinge 100% dos habitantes, conforme a 

SEMAS. Já a coleta seletiva, implantada a menos de 01 (um) ano, também segundo 

informações da SEMAS, atende em torno de 60% dos habitantes (percentual 
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estimado pela prefeitura), pois somente 15 bairros dos 28 são atendidos pelo 

serviço. Destacamos que é necessário aumentar a cobertura de atendimento o 

quanto antes. Este tipo de trabalho retira da coleta domiciliar toneladas de materiais 

que podem ser reciclados. Se ganha duas vezes, a primeira ao diminuir a 

quantidade de resíduos que serão alocados no aterro sanitário, e por consequência 

aumenta-se a vida útil deste, conforme dito anteriormente esta se encontra próxima 

ao limite. O segundo ganho tem relação com o material que seria desperdiçado junto 

à matéria úmida e pode voltar para as linhas de produção como matéria-prima, 

aliviando a extração e utilização de menor quantidade de materiais virgens, quando 

técnica e economicamente viável.  

Segundo entrevista realizada na SEMAS, a coleta seletiva está alcançando 

em torno de 40 toneladas ao mês, em média, sendo que 65% deste material é 

aproveitado como material reciclável e os 35% restantes são classificados como 

rejeitos, ou seja, ainda há descarte dentre o material recolhido pela coleta seletiva. 

Analisando os percentuais informados, são efetivamente reciclados em torno de 26 

toneladas de materiais sólidos. São 26 toneladas de materiais sólidos diversos 

reciclados, através da COOPREVIVE, que poderiam ficar por décadas decompondo-

se no aterro sanitário ou na pior das hipóteses, quando descartados incorretamente, 

acabariam somando-se à poluição já encontrada em córregos e rios que banham o 

município.  

Quanto mais efetiva e abrangente for o serviço de coleta seletiva, menor será 

a pressão sobre o meio ambiente. A meta proposta pela prefeitura de triplicar o 

montante de 10 toneladas de materiais reciclados, no início da coleta seletiva, está 

próxima de ser alcançada, faltando ainda um pequeno acréscimo.  

 Infelizmente, não obtivemos resposta quanto à utilização de recursos federais 

pelo município de Sapucaia do Sul, tanto para implantação da PNRS como para 

novos projetos ou projetos especificamente alinhados com a iniciativa da PNRS. 

Recebemos a informação que esses assuntos por serem considerados estratégicos 

pela administração municipal são desenvolvidos pela Secretaria Geral de Governo, 

junto ao Gabinete do Prefeito. Sobre a utilização de recursos federais também, o 

vereador Volmir Rodrigues informou que, desde o início de seu mandato em 2013, 

não houve protocolo de nenhum projeto de lei visando à utilização destes recursos 

que foram disponibilizados para implantação da PNRS.  
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 A opção pela elaboração de um consórcio público municipal, que é um 

caminho sugerido na PNRS, não é vista como uma alternativa eficaz pelos dois 

grupos entrevistados, ambos referiram-se a experiências passadas não muito bem-

sucedidas no município. Consideram também muito difícil concatenar os esforços 

para um objetivo comum fora da área do seu município origem. Esta seria uma 

dificuldade política, mas conforme destaca o Vereador Volmir Rodrigues já 

obteríamos melhores resultados para a comunidade se todos os municípios da 

região adotassem medidas semelhantes, cada um em sua respectiva área. Este 

estudo reconhece que o consórcio entre municípios pode potencializar os 

investimentos, conforme prevê a PNRS, mas compartilha da opinião referente à 

dificuldade de controle entre entes consorciados.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Cumpre destacar que o presente estudo propôs avaliar os impactos da PNRS 

e trazer luz ao problema, que até bem pouco tempo não tinha tratamento igual em 

todo o território nacional. A aprovação da lei ordinária 12.305/2010, que institui a 

PNRS já pode ser considerada um grande progresso, esta avança sobre as grandes 

dimensões do planejamento urbano (DUARTE, 2007, p. 58), normatizando 

procedimentos que provocam impactos nos mais diversos “segmentos sociais, 

econômicos, ambiental, infraestrutural, gerencial e territorial”. Algumas cidades 

brasileiras tinham bons projetos anteriores à nova política, mas estes eram 

iniciativas pontuais desenvolvidos antes da PNRS. Não se tratava de uma politica 

nacional que agregasse resultados e fomentasse ações integradas para a demanda 

representada pelos resíduos sólidos. A PNRS tem como principal proposta minimizar 

os efeitos que o descarte feito de forma irregular infligem ao meio ambiente, através 

da conscientização dos diversos atores sociais. Empreendedores, gestores públicos 

e população são chamados a repensar seus hábitos e atividades.   

Este estudo sugere projetos de educação/promoção dos problemas referentes 

ao descarte irregular para aumentar a consciência sobre o cuidado com resíduos 

sólidos desde a fase pré-escolar até o ensino superior, passando por uma campanha 

de educação para habitantes e por que não também para a população que trafega 

pela cidade. Uma ação ampla, mas integrada, que poderia ser feita aproveitando-se 

portal da Prefeitura e redes sociais a disposição, eliminando ou diminuindo a 

necessidade de impressão de panfletos, folhetins, etc. São necessários mais 

estudos para quantificar e definir melhor o foco da(s) campanha(s) educativa(s). Está 

em andamento à campanha “Sapucaia do Sul – Cidade Limpa Responsabilidade de 

Todos!”, mas este estudo não teve acesso a dados referentes à implantação ou 

resultados desta. A campanha tem caráter informativo e faz referência a multas que 

serão aplicadas a quem não destinar resíduos descartados corretamente. 

Entendemos que a campanha ou ação educativa deveria ocorrer de forma mais 

ampla e que alcançasse também as instituições de ensino municipais, estaduais, 

federais e privadas localizadas no município. Sugerimos que esta ação poderia ser 

desenvolvida em parceria os órgãos públicos presentes no município. Desta forma, 
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espera-se aumentar não só a quantidade de material reciclado e como também 

promover um aumento de consciência do cidadão referente à separação dos 

resíduos sólidos e o impacto de suas atitudes no meio ambiente. Lembremos 

também que é um objetivo da PNRS promover a consciência da população sobre o 

consumo responsável. 

 A implantação de uma Usina de Recuperação Energética (URE) é um grande 

projeto e este estudo indica que esta é uma boa opção para ser instalada em 

Sapucaia do Sul. As UREs estão previstas no Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Sapucaia do Sul, bem como na PNRS, são viáveis, mas 

lembremos que um projeto desta magnitude necessita de grandes investimentos e 

também depende de estudos de impacto ecológico e viabilidade técnica. Devido a 

sua posição geográfica, no mapa da Região Metropolitana de Porto Alegre 

(RMPOA), uma URE instalada no município de Sapucaia do Sul, poderia, com o 

tempo, atender a demanda das cidades vizinhas também. Claro, que somente após 

a realização de estudos de impactos ecológicos e econômicos, podemos ter certeza 

de sua viabilidade técnica e econômica, mas uma usina de recuperação de energia 

é um projeto de grande valia, e conforme parecer dado durante entrevista com os 

técnicos da SEMAS, seria a melhor escolha pensando-se na manutenção do meio 

ambiente. As usinas de recuperação de energia são assim chamadas porque 

aproveitam o biogás produzido pela degradação dos resíduos e assim reduz o 

impacto causado pelo metano, principal gás gerado em aterros sanitários, na 

atmosfera. Depois o gás pode ser utilizado para gerar eletricidade, vapor, 

combustível para caldeiras, fogões e veículos ou para abastecer gasodutos. Desta 

forma além de diminuir o impacto causado pelo metano, ainda haveria geração de 

receita. Há diversas formas de aproveitamento de biogás de aterros sanitários, bem 

como diversas tecnologias disponíveis. Uma delas aproveita a queima dos resíduos 

descartados para gerar vapor que aciona turbinas para geração de eletricidade, 

seguindo o mesmo princípio das termoelétricas. Nesse último caso o material 

alocado no aterro sanitário serviria de combustível para acionamento do sistema. 

Lembramos que os aterros sanitários já devem projetar um sistema padrão de coleta 

tratamento e também queima do biogás: poços de coleta, sistema de condução, 

compressor e flare com queima controlada para a garantia de maior eficiência de 

queima do metano. Existem diversos projetos de aproveitamento energético no 
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Brasil, citamos os aterros sanitários Bandeirantes e São João, que no município de 

São Paulo produzem energia elétrica.  

A PNRS prevê instalação de UREs para diminuição do volume de resíduos 

alocados em aterros sanitários. Esta é a solução tecnológica de melhor eficiência 

atualmente.  E esta é uma excelente opção para o município de Sapucaia do Sul, 

lembremos que, conforme dito anteriormente há a previsão, para meados do ano de 

2020 do fim da capacidade de acondicionamento de resíduos do aterro sanitário de 

Sapucaia, segundo o PMGIRSS (2012). 

 “Para a natureza não existe lixo, existem apenas materiais. Lixo (resíduo) é 

uma invenção humana.” Foi com esta frase que terminamos a entrevista realizada 

na SEMAS, uma excelente contribuição do Sr. Felipe Einsfeld. Este estudo corrobora 

a visão contida na frase e mantém forte proposição no sentido de evoluir no 

tratamento deste problema. Salientamos que o aumento da cobertura do programa 

de coleta seletiva porta a porta, implantado em agosto de 2014, é essencial para 

aumentar a eficiência do programa e também para contribuir com a cooperativa de 

catadores. Elevar a cobertura deste programa para 100% da população possibilita 

que mais material reciclável seja aproveitado pela cooperativa de catadores 

(COOPREVIVE) e conjuntamente diminui a quantidade de material acondicionado no 

aterro sanitário do município. A estimativa da Prefeitura era de que a coleta seletiva 

porta a porta atenda em torno de 60% dos habitantes, estando presente em 54% dos 

bairros do município. Não esqueçamos, também, dos benefícios já listados 

anteriormente. Nossas ações continuamente interferem no ecossistema e escolher 

as atitudes que trazem menor impacto negativo para o meio ambiente é dever de 

todos. 

 Sapucaia do Sul conta inúmeras instituições de ensino, destaque para uma 

delas, o IF-SUL - Instituto Federal de Tecnologia Sul-Rio-Grandense voltado 

especificamente para ensino e pesquisa, e com enormes possibilidades de 

desenvolver, inclusive, novas tecnologias para o setor de processamento de 

resíduos recicláveis. Inclusive este instituto conta com curso diretamente voltado a 

materiais plásticos em nível técnico. O material plástico esta presente na maioria das 

embalagens e infelizmente também muito presente no lixo doméstico, nos aterros 

sanitários e nos descartes irregulares. Porém, materiais plásticos também são 

recicláveis e seu aproveitamento pode ser encarado como uma possibilidade de 
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ganho econômico e social. Materiais plásticos têm um enorme potencial de 

reciclagem.  

E mais, a cidade também conta com várias empresas instaladas, e também 

em seu entorno, que são geradoras de resíduos, mas que também podem absorver 

parte desse material reciclando-o. Este estudo sugere um Arranjo Produtivo Local 

(APL) (ULTRAMARI; DUARTE, 2009) como forma de organizar a cadeia produtiva 

existente, ou ainda criar uma nova, através da organização de novos 

empreendimentos.  

 

 

Os APLs são uma forma de organização econômica e espacial: empresas 
que tem objetivos comerciais comuns agrupam-se em uma mesma região 
para incrementar seus negócios pelo compartilhamento de informações, 
linhas de crédito, mão de obra e facilidades (ULTRAMARI; DUARTE, 2009, 
p. 88). 
 

 

 Estes podem também atrair novos investimentos para a questão da 

reciclagem. Entretanto, também esse tipo de organização deve ser precedido de 

estudos complementares para a sua formação. O Sistema SEBRAE (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2004) está 

presente em, pelo menos, 150 dos 400 arranjos identificados no país, e poderia dar 

aval para essa iniciativa, bem como dar suporte ou consultoria sobre o assunto. Aqui 

entendemos que caso a ideia não encontre um investidor privado interessado em 

desenvolver o projeto, caberia à Prefeitura Municipal lançar mão de um projeto.  

Mas devido à dificuldade de obter dados referentes aos materiais reciclados e 

também por se tratar de um assunto/ramo, relativamente, novo no país este estudo 

deduz que pode ser difícil encontrar empreendedores dispostos a participar.  O ideal 

é que o APL fosse organizado em torno do aproveitamento dos gases do aterro ou 

da energia que estes podem produzir, mas poderia conjuntamente atuar com a 

cooperativa de catadores de material reciclado já instalada. Mas aqui também 

necessitamos de estudos relacionados ao potencial energético que pode ser gerado 

e estudos referentes à quantidade de materiais oriundos da separação feita pelos 

catadores e suas possíveis utilizações.  
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 A questão do tratamento de resíduos sólidos parece ainda não ter entrado na 

pauta da sociedade em geral, mas a aprovação da PNRS denota a importância do 

assunto. Mas devemos ter consciência que é necessário mais cuidado com os 

resíduos sólidos, pois seu volume só tende a crescer nos próximos anos. Este 

estudo destaca que na cidade de Sapucaia do Sul há material humano qualificado, 

um parque industrial instalado e instituições preparadas para lidar com as novas 

demandas previstas na PNRS. Procuramos lançar luz não somente na questão de 

investimentos e normatização como também permitir que novas ideias surjam tanto 

para reforçar pontos de vistas técnicos referentes ao assunto quanto para trazer 

inovação e novas possibilidades de ganhos, sejam sociais ou econômicos. 

A PNRS entra em contato não apenas com uma secretaria ou pasta 

específica, ela atua em diferentes frentes, os reflexos de suas ações incidem em 

diferentes dimensões da gestão pública, os objetivos definidos centralizadamente 

pelo Governo Federal devem ser transformados em realidade pelos gestores 

municipais. E este é o grande desafio dos gestores, pois adequar procedimentos 

definidos pelo governo federal, diante das mais diferentes realidades encontradas 

nos municípios brasileiros é um imenso desafio.  

Concluímos que o objetivo da PNRS está sendo perseguido pelo município de 

Sapucaia do Sul, este cumpriu as demandas dentro dos prazos estipulados na lei, 

mantendo assim seu acesso aos repasses de verbas federais destinadas para 

políticas sanitárias. O município cumpriu as recomendações contidas na política 

nacional, mas ainda assim pode melhorar a eficiência dos projetos implantados, 

adaptando-os e/ou expandindo-os. 
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APÊNDICE A – Questões que serviram de base para entrevista realizada com 

autoridades do município de Sapucaia do Sul 

 

 

1. Nosso município já conta com um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

conforme prevê o PNRS? Conseguiu-se cumprir os prazos estipulados na lei? 

Conseguiu cumprir a meta de um plano de gestão de resíduos sólidos? 

 

2. Qual o impacto da lei nas ações efetuadas no município? Foi feito alguma 

mudança na legislação existente? Já contamos com um plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos ou plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos? 

 

3. O município está enviando dados ao SINIR – Sistema Nacional de Informações 

sobre Resíduos Sólidos? 

 

4. Foi encaminhado algum projeto com vistas a utilização dos recursos destinados 

ao PNRS (segundo MMA, R$ 1,5 bi)? Já foi noticiado, segundo página do 

Senado, que para o ano de 2015 haverá contingenciamento de recursos para 

projetos.  

 

5. Quanto à logística reversa, há algum plano ou lei em andamento, para efetivar as 

definições contidas no PNRS? Sapucaia já tem uma lei específica referente ao 

tratamento de resíduos da construção civil. 

 

6. Há empresas registradas que atuam legalmente no município como recicladoras? 

Quantas? E cooperativas de recicladores, sabe-se que atualmente duas atuam 

diretamente no aterro sanitário. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

7. A reciclagem de materiais pode gerar renda, além de prevenir a poluição de 

mananciais de água, evitar enchentes, reduzir problemas de saúde devido à 

melhoria sanitária. Mas ainda é um procedimento caro, para materiais que não 

apresentam reuso.  

Dada a conformação dos objetivos do PNRS, o Sr.(a.) acha plausível a instituição 

de um consórcio entre municípios da RMPOA para atacar a questão da 

reciclagem? Qual a maior dificuldade de implementação de um consórcio 

específico para esta área? 

 

 


