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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho foi elaborado a partir de dados levantados pela Secretaria 

Municipal de Saneamento e Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, e 

pela Procuradoria Jurídica do Município, visando atender o artigo 52, inciso I 

parágrafos 1° e 2°, da Lei do Saneamento Básico, nº 11.445/2007, e os artigos 

18° e 19° da Política Nacional de Resíduos, Lei nº 12.305/2010, que dentre 

outras exigências, traz à tona a necessidade da elaboração do Plano Municipal 

Simplificado de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos.  

Segundo o artigo 18º da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), “a elaboração de um plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos é condição para o Distrito Federal e os 

Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controladas, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, ou serem beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.”  

Referidas leis se transformaram num marco regulatório de avanço na 

saúde pública, buscando uma maior qualidade de vida à população, podendo 

ser consideradas as suas edições como uma das ações mais relevantes na 

área ambiental dos últimos anos.  

As demais informações contidas no presente documento, além de 

demonstrarem as atuais ações do Poder Público na busca da perfeita gestão 

dos resíduos sólidos urbanos, poderão ser utilizadas nas tomadas de decisões 

futuras, uma vez que a estatística das informações setorizadas será 

fundamental na opção tecnológica escolhida, tornando o processo mais 

sustentável; sobretudo quando o assunto se fundamenta em questões 

econômicas financeiras visando a adequabilidade ambiental de toda a gestão 

de resíduos sólidos urbanos.  

O levantamento dos dados foi elaborado pelos técnicos da Secretaria 

Municipal de Saneamento e Meio Ambiente, através de pesquisas e consultas 

nos arquivos existentes na Prefeitura Municipal de Ivoti, bem como em fontes 

como IBGE. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente documento consiste na apresentação do Plano Municipal 

Simplificado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município de Ivoti – 

RS, desenvolvido em conformidade com a Lei Federal nº 11.445/2007, que 

estabelece a Política Nacional de Saneamento e a Lei nº 12.305/2010 que 

estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A sustentabilidade urbana passou a ocupar um papel de destaque na 

administração pública. Entretanto, para alcançar a sustentabilidade torna-se 

necessário a aplicação da Política de Saneamento Básico, na qual se destaca 

como um instrumento fundamental, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PGIRS). 

A gestão integrada dos resíduos sólidos consiste na integração dos 

diversos elos envolvidos, de forma a estabelecer e aprimorar a gestão dos 

resíduos sólidos, englobando todas as condicionantes envolvidas no processo 

e autorizando um desenvolvimento adequado às necessidades e característica 

de cada comunidade. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é 

instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos para consecução de 

seus objetivos, voltados para a não geração, redução, reutilização, reciclagem 

e tratamento dos resíduos sólidos; disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos; para a racionalização do uso dos recursos naturais no processo de 

produção de novos produtos; para a inclusão social dos catadores de materiais 

recicláveis, entre outros. 

Além disso, a implantação exige um diagnóstico dos problemas 

presentes no processo, para que o funcionamento seja efetivo trazendo 

credibilidade e garantindo a aceitação e participação dos usuários. 

O diagnóstico envolve o levantamento quali-quantitativo dos resíduos 

sólidos gerados no município, assim como as formas de destinação e 

disposição final. Associado a descrição das características sociais, econômicas 

e ambientais locais. 
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Outro fator relevante, no manejo adequado dos resíduos sólidos a 

responsabilidade compartilhada envolve e compromete os fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana, e de manejo de resíduos sólidos, 

responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. Todos têm responsabilidades: o 

poder público deve apresentar planos de manejo correto dos materiais; as 

empresas compete o recolhimento dos produtos após o uso e, a sociedade 

cabe participar dos programas de coleta seletiva e incorporar mudança de 

hábitos para reduzir o consumo e a consequente geração. 

A elaboração do PMSGRS é condição para o município ter acesso a 

recursos da União, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 

limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para ser beneficiado por 

incentivos ou financiamentos de entidades federais de créditos ou fomento para 

tal finalidade, conforme o Art.º. 18 da Lei Federal nº 12.305/2010. 

 

1.1 Objetivo do PMSGRS 

 

O presente plano procura demonstrar a estrutura atual da gestão pública 

de resíduos sólidos do município de Ivoti, em paralelo a apresentação das 

metas e propostas de desenvolvimento das ações, o atual documento 

representa o início de um processo de reorganização da gestão integral dos 

resíduos sólidos gerado no município. 

O Plano Municipal Simplificado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

deve contemplar um diagnóstico da situação atual dos diferentes tipos de 

resíduos sólidos do município, descrição dos cenários macroeconômico e 

institucionais e, finalmente determinar as diretrizes e metas para o manejo 

adequado de resíduos sólidos. 

O referido documento tem a função e o objetivo de facilitar as ações 

técnicas a serem implantadas ao setor de limpeza pública como também no 

desenvolvimento e consolidação da política municipal de resíduos sólidos nos 

horizontes de curto, médio e longo prazo, considerando aspectos importantes 

fundamentados nas seguintes premissas: 
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 Participação da Sociedade na Elaboração: o documento deverá 

ser elaborado pelo titular dos serviços, porém com participação de todos os 

segmentos da sociedade civil através de audiência pública 

 Abrangências: O plano deverá conter informações técnicas 

suficientes para a formulação de assuntos como: diagnóstico da situação do 

gerenciamento de resíduos sólidos no município e seus impactos na qualidade 

de vida da população; a constituição de equipes técnicas capacitadas; 

implantação de coleta seletiva; disciplinamento das atividades de geradores, 

transplantadores e receptores de resíduos; propagar mecanismos de 

planejamento, controle e fiscalização; a estruturação de ações de educação 

ambiental; desenvolvimento de mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática das ações programadas. 

 

1.2 Metodologia 

 

A construção do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos envolve inicialmente o diagnóstico com a caracterização do município e 

do gerenciamento dos resíduos sólidos. A partir disso, desenvolve-se um 

planejamento para gestão dos resíduos, no qual ocorrerá a determinação das 

estratégias a serem seguidas para organizar e aperfeiçoar os processos.   

Esse plano caberá a uma equipe técnica própria a atuarem na 

participação da elaboração do plano, onde o diagnóstico abrange todo o perfil 

da localidade, a fim de retratar os níveis de desenvolvimento social e ambiental 

do município. Essencialmente verifica-se a situação dos resíduos sólidos 

gerados no município quanto à origem, volume, características, formas de 

destinação e disposição final adotadas, além de informações referentes à 

administração, estrutura, economia, demografia, característica territoriais e 

outras peculiaridades locais. 
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1.3 Equipe Técnica 

 

Patricia Regina Fries – Bióloga 

Jéssica Arnhold – Estagiária em Gestão Ambiental 

Diego Ewerling - Técnico em Meio Ambiente 

Fabio Sato – Engenheiro Agrônomo 

Tatiane Gutheil – Bióloga 

 

1.4 Definição e Classificação de Resíduo Sólido 

 

Conforme na Norma Brasileira (NBR) da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) nº 10.004:2004, a qual estabelece os critérios de 

classificação dos resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública. A norma define resíduos sólidos como:  

“Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que 

resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 

exijam para isso, soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível”. NBR 10.004 (ABNT 2004) 

Mais recentemente, a Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, 

denominada Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta em suas 

definições, um conceito de resíduos sólidos muito similar ao citado 

anteriormente. Em seu artigo 3º, inciso XVI define: 

“Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou 

bem descartado resultante de atividades humanas 
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em sociedade, a cuja destinação final se procede, 

se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, 

nos estados sólidos ou semissólidos, bem como 

gases contido 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 fase da melhor 

tecnologia disponível.” (Lei Federal nº 12.305/10). 

Nos conceitos apresentados, os quais podem ser considerados de 

grande abrangência, percebe-se que há uma variedade significativa de 

resíduos. Existem várias classificações que definem agrupamentos de resíduos 

conforme suas características, origem e riscos à saúde pública e ao meio 

ambiente. A Lei Federal nº 12.305/2010, em seu artigo 13º, inciso I, classifica 

os resíduos de acordo com sua origem em:  

- Resíduos Sólidos urbanos, subdivididos em domiciliares e de limpeza 

urbana; 

- Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; 

- Resíduos de serviços públicos de saneamento básico; 

- Resíduos industriais; 

- Resíduos de serviços de saúde; 

- Resíduos de construção civil; 

- Resíduos agrossilvopastoris; 

- Resíduos de serviço de transporte; 

- Resíduos de mineração. 

Quanto aos riscos que os resíduos oferecem à saúde pública e ao meio 

ambiente, a NBR 10.004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos como: 

Resíduos Classe I (Perigosos): são resíduos que apresentam 

periculosidade ao meio ambiente e à saúde pública e que possuem uma ou 

mais das características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 

e patogenicidade. 
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Resíduos Classe II A (não inertes): são aqueles que não se enquadram 

como classe I ou classe II B. Podem ter propriedade como biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. 

Resíduos Classe II B (inertes): quaisquer resíduos que quando 

submetidos a um contato dinâmico com água deionizada ou destilada, à 

temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados 

a concentrações superiores aos padrões de portabilidade de água, excetuando-

se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.  

A seguir será realizada uma breve descrição de cada um dos tipos de 

resíduos conforme classificação quanto à sua origem de acordo com a Lei 

Federal nº 12.305/2010, a qual consiste na classificação adotada neste plano 

para o gerenciamento integrado dos resíduos no município. Os resíduos que 

possuem características peculiares, periculosidade associada, ou se que são 

passiveis de logística reversa, serão tratados como resíduos especiais dentro 

do PGIRS. 

Resíduos domiciliares. Procedentes de atividades diárias em casas 

apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais, sendo que os 

mesmos podem ser classificados quanto à sua natureza física em secos e 

molhados. Os secos fazem parte da coleta seletiva em municípios que 

possuem esse tipo de serviço, destacando-se os resíduos como papéis, 

plásticos, vidros e metais. Já os molhados (popularmente denominados 

orgânicos) são compostos basicamente por restos de comida e outros 

materiais facilmente putrescíveis. 

Resíduos de limpeza urbana. Originários da varrição e limpeza dos 

logradouros e vias públicas, como folhas e solos, além dos resíduos avindos de 

outros serviços públicos de limpeza urbana prestados pelo município, como 

galhos e folhas proveniente das podas vegetais. Enquadram-se ainda como 

resíduos de limpeza urbana os móveis usados que normalmente são 

descartados pela população junto a logradouros públicos. 

Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços. Resíduos gerados nesses estabelecimentos, exceto os de serviços 

de saúde, transportes, saneamento, limpeza urbana, e construção civil. Em 
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termos de composição, os resíduos comerciais e de prestadores de serviços 

basicamente são similares aos resíduos domiciliares, sendo que muitas vezes 

os mesmos acabam sendo dispostos junto aos resíduos domiciliares e 

coletados pelo poder público, principalmente quando as quantidades geradas 

são pequenas. 

Resíduos de serviços públicos de saneamento básico. São os 

resíduos gerados nessas atividades, exceto os resíduos sólidos urbanos. 

Destacam-se os lodos de estação de tratamento de água e de afluentes. 

Resíduos Industriais. São resíduos gerados pelas atividades 

industriais.  Tais resíduos possuem grande diversidade de composição e suas 

características variam em decorrência do tipo de processo utilizado, ramo da 

atividade, matérias prima e insumos. É de responsabilidade da empresa 

geradora sendo que para cada resíduo deve ser realizada a caracterização e 

classificação quanto a sua periculosidade. Com base em sua classificação, as 

empresas devem utilizar diferentes técnicas para a minimização, reutilização, 

reciclagem ou destinação final de todos os resíduos advindos de seu processo 

industrial, incluindo-se aqueles gerados nos processos de tratamento de seus 

efluentes. Adota-se a NBR 10004 da ABNT para se classificar os resíduos 

industriais: Classe I (Perigoso), Classe II (Não - inertes) e Classe III (Inertes). 

Resíduos de serviços de saúdes. Conforme Resolução CONAMA nº 

358 (BRASIL, 2005) e Resolução ANVISA nº 306 (BRASIL, 2004), considera-se 

resíduos de serviços de saúdes (RSS) aqueles gerados em instituições de 

atendimentos à saúde humana e animal, inclusive os serviços de assistência 

domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para a 

saúde; necrotérios; funerárias e serviços onde se realizam atividades de 

embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive 

as manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; 

centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; 

importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de 

acupuntura; serviços de tatuagens e outros similares. 
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Resíduos da Construção Civil. Conforme a Resolução CONAMA nº 

307/2002, os resíduos de construção civil (RCC) são aqueles resultantes de 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, além 

dos resíduos resultantes da preparação e escavação de terrenos e pavimentos 

asfálticos. Os resíduos de construção civil são classificados da seguinte forma:  

Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 

tais como:  

- de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentações e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

- de construção, demolição, reformas e reparos de edificações tais como 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimentos etc.), 

argamassa e concreto; 

- de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.), produzidas nos canteiros de obras; 

Classe B – são os resíduos para outras destinações, tais como plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

Classe C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação; 

Classe D – são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como tintas, solventes, óleos, amianto e outros, ou aqueles contaminados 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros. 

Resíduos Agrossilvopastoris. Resíduos gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, tais como embalagens de insumos, restava da 

colheita de matas plantadas e dejetos animais. Neste plano, as embalagens de 

agrotóxicos serão tratadas como resíduos especiais, visto que os mesmos, 

além de apresentar periculosidade, são passíveis de logística reversa. 

Resíduos de serviços de transporte. Segundo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), são resíduos de serviços de transporte 

originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 
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ferroviários e passagens de fronteira. Nesses estão incluídos os resíduos 

originários do consumo dos passageiros dentro do meio de transporte. 

Resíduos de mineração. Os resíduos de mineração são aqueles 

gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 

Nesta classe enquadram-se dentre outros, materiais denominados estéreis 

oriundos de lavras de minérios e insumos utilizados na extração ou na indústria 

de transformação dos minérios. 

Resíduos especiais. Resíduos aqueles que, em função de suas 

características peculiares, merecem cuidados especiais em seu manuseio, 

acondicionamento, estocagem, transporte e disposição final. Dentre os 

resíduos especiais pode-se destacar: 

- Pilhas e baterias: tem como princípio básico converter energia química 

em elétrica utilizando algum metal como combustível. Dentre os metais 

existentes nas pilhas e baterias destacam-se o chumbo (Pb), cádmio (Cd), 

mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn) e 

seus compostos. Por possuírem características de corrosividade, reatividade e 

toxicidade são classificadas com resíduos perigosos – Classe I (ABNT NBR 

10.004/2004). 

- Lâmpadas fluorescentes: a luminosidade gerada pela lâmpada 

fluorescente está diretamente associada ao pó de mercúrio contido em seu 

interior, tanto nas lâmpadas tubulares comuns quanto nas fluorescentes 

compactas. Quando quebradas liberam o mercúrio que continham, o qual é um 

metal pesado extremamente tóxico. Neste sentido, as lâmpadas fluorescentes 

queimadas são classificadas como resíduos Classe I – Perigosos, segundo 

NBR 10.004 (ABNT, 2004). 

- Eletrônicos: nessa classe enquadram-se os equipamentos eletrônicos 

em desuso como computadores e seus componentes, televisores, celulares e 

outros. A periculosidade desses materiais está associada às pilhas e baterias, 

aos tubos de imagem que contém metais pesados como chumbo e as placas e 

componentes eletrônicos interiores que possuem grande quantidade de metais 

ou outros componentes tóxicos. 
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- Pneus: em função de sua difícil degradabilidade, além de causarem 

diversos problemas ambientais e de saúde pública quando descartados no 

meio ambiente de forma inadequada. Quando dispostos em aterros ocupam 

grande volume de massa oca que pode ocasionar problemas de 

desestabilização; em terrenos baldios, além da poluição visual, são locais para 

abrigo de vetores transmissores de doenças, como ratos e mosquitos; se 

queimados, liberam grandes quantidades de gases tóxicos ao meio ambiente e 

ao ser humano. Por causa dos problemas relacionados à destinação 

inadequada de pneus, o CONAMA publicou em 1999 a Resolução nº 258, onde 

“as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a 

coletar e dar destinação final, ambientalmente adequada, aos pneus inservíveis 

existentes no território nacional.” 

- Óleo lubrificante: usado de base mineral não é biodegradável e a 

queima desse material usado sem tratamento prévio provoca a emissão 

significativa de óxidos metálicos, dioxinas e óxidos de enxofre. Sua composição 

lhe confere características como inflamabilidade, corrosividade e toxicidade, 

sendo, portanto classificados como resíduos perigosos – Classe I pela NBR 

10.004 (ABNT, 2004). 

- Óleo de cozinha usado: o óleo usado de cozinha ou de fritura quando 

descartado de forma inadequada ao meio ambiente pode contaminar grande 

quantidade de água e solo. O óleo pode alterar as características da água 

afetando a vida aquática, além de proporcionar problemas de entupimento em 

canalizações e encarecer os processos de tratamento de água e esgoto. Por 

ser de fácil reciclagem, seu descarte pode ser considerado um grande 

desperdício, devendo assim ser tratado de forma especifica.  

- Embalagens de agrotóxicos: pela definição esses resíduos poderiam 

ser enquadrados como agrossilvopastoris. Entretanto, os mesmos merecem 

atenção especial em função de sua periculosidade associada. Os agrotóxicos 

são insumos utilizados em lavouras e na pecuária tais como inseticidas, 

fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas e vermífugos. Suas embalagens 

vazias podem conter vestígios desses produtos podendo apresentar riscos 

saúde pública e ao meio ambiente quando descartados de forma inadequada, 
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visto que em sua composição, há uma grande diversidade de compostos 

químicos e metais pesados. 

 

 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IVOTI 

 

2.1 Histórico 

 

O município de Ivoti teve sua ocupação no início do século XVIII, por 

meio da criação de gado, na região conhecida como Faxinal do Courita, que 

deu origem ao município de Ivoti, Estância Velha, Lindolfo Collor, Presidente 

Lucena, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, Campo Bom e Sapiranga. 

Foi no Vale do Rio dos Sinos, em 1824, que os primeiros colonos, de 

fato, se fixaram nesta área, por volta de 1826 – embora algumas referências 

históricas indiquem o início da colonização entre 1824 e 1825. 

A chegada dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul oriundos da 

região do Hunstrüch (atual Alemanha) proporcionou que as famílias recém 

chegadas, se dirigissem para esta área. A família que primeiro se fixou no Vale 

do Arroio Feitoria foi à família de Johan Heinrich Barghan. 

Pela Lei Provincial nº 635, em 4 de novembro de 1867, esta área passou 

a denominar-se Bom Jardim, constituindo o terceiro distrito de São Leopoldo. A 

denominação de Bom Jardim, escolhida em virtude de estas terras serem 

propícias ao cultivo de flores, foi alterada pela Lei nº 7.199, de 31 de maio de 

1938, para Ivoti, que significa “Flor”, no idioma Tupi-Guarani.  Advém daí o fato 

de Ivoti de ser conhecida como “Cidade das Flores”.  

 

2.1.1. Administração do Município 

 

A administração municipal é dirigida pelo Prefeito que, como chefe  do 

Executivo local, comanda, supervisiona e coordena os serviços de interesse do 

Município, sendo auxiliado pelos Secretários Municipais. 
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Dentre suas principais atribuições visa promover o bem estar com 

melhoria dos padrões de vida da população, usando como instrumento básico 

para a gestão do município o orçamento público. A tabela 1 sintetiza as 

informações das receitas e despesas de 2010 (Fonte: PMI). 

 

Receitas/Despesas Valores (R$) 

Receita tributária 5.664.962,63 

Receita de contribuições 925.063,73 

Receita patrimonial 837.397,47 

Receita de Serviços 465.785,89 

Transferências correntes  26.474.878,47 

Outras receitas correntes 736.422,20 

Total... Receitas correntes 35.104.510,39 

Operações de crédito 203.000,00 

Alienação de bens 38.255,00 

Amortização de empréstimos 73.212,04 

Transferências de capital 4.100.409,93 

Total... Receitas de capital 4.415.176,97 

Receita de contrib. Intra-

orçamentárias 

1.485.554,89 

Receitas correntes intra-

orçamentárias 

1.485.554,89 

(r) dedução de receita tributária 198.452,39- 

(r) dedução de receita patrimonial 71.039,79- 

(r) deduções rec. Formação fundeb 3.513.996,98- 

Total... (r) deduções da receita 

corrente 

3.783.489,16- 

Total geral 37.221.753,09 

Tabela 1: informações das receitas e despesas de 2010 (Fonte: PMI) 
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2.1.2 Localização e dados gerais do Município de Ivoti 

 

O Município De Ivoti localiza-se na Região Metropolitana de Porto Alegre 

numa área de transição entre a chamada Depressão Central e a Serra Geral, 

nos primeiros degraus da Serra ou Planalto Rio-grandense, com uma 

população estimada em 19.874 habitantes de acordo com o último censo 

demográfico do IBGE (2010), apresentando uma densidade populacional de 

314,71 habitantes por km². As culturas alemãs e japonesas se mesclam em 

torno de uma identidade própria. A Cidade das Flores, título que Ivoti assumiu 

devido ao seu antigo nome, Bom Jardim, tem sido fortalecido a cada dia. A 

cidade cresce em torno de seus 63 quilômetros quadrados de área desde 

1964, ano de sua emancipação. Tem como principais atividades a indústria do 

calçado, couro, alimentos, rações e sucos, bem como a hortifruti, flores e 

laticínios. 

 

Figura 1: Vista geral da localização do Município de Ivoti/RS e Região. (Fonte: Wikimapia, 2014). 

 

O município, além da zona urbana conta com 06 distritos, a saber: 

Picada 48 Alta, Picada 48 Baixa, Picada Feijão, Nova Vila, Feitoria Nova e Vale 

das Palmeiras, onde se localiza a Colônia Japonesa. 



MUNICÍPIO DE IVOTI 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente 

  

22 

Rua José de Alencar 780 - 93900-000   IVOTI – RS  Fone:  ( 51) 3563-6788    
CNPJ: 88.254.909/0001-17 – Inscrição Estadual: 200/002049 

 

Figura 2: Vista de Ivoti/RS e principais bairros urbanos. (Fonte: Wikimapia, 2014) 

 

O território do município divide-se em 13,58 km² de área urbana, 

correspondendo a 21,55% da área total da cidade e em 49,47 km² de área 

rural, correspondente a 78,46% (Prefeitura Municipal de Ivoti, 2012). 
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Figura 3: Mapa do Município de Ivoti/RS (Fonte: IBGE,2007) 

 

O município fica distante a 46 km de Porto alegre, a via de acesso é a 

BR 116, localizando-se nas coordenadas Latitude 29º35’28 Sul a Longitude 

50º09’38 Oeste. Ivoti limita-se com da seguinte forma (Fig. 1 a Fig. 3): 
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 Face Norte com Presidente Lucena; 

 Face Nordeste com Morro Reuter; 

 Face Leste com Dois Irmãos; 

 Face Sudeste com Novo Hamburgo; 

 Face Sul com Estância Velha; 

 Face Oeste com Lindolfo Collor. 

 

2.1.3 Legislações municipais 

 

As principais leis municipais que servem como instrumentos de 

planejamento e fiscalização adotados pela municipalidade são: 

- Lei Municipal Nº 2923/2014 que institui o Plano diretor; 

- Lei Municipal Nº 2924/2014 que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano e sobre o sistema viário do município de Ivoti; 

- Lei Municipal Nº 1548/1998 que cria o conselho municipal do meio 

ambiente – CMMA, e dá outras providências; 

- Lei Municipal Nº 1712/2001 que altera dispositivos da lei municipal nº 

1548/1998, que cria o conselho municipal de meio ambiente – CMMA; 

- Lei Municipal Nº 2159/2005 que altera dispositivos da lei municipal nº 

1548/1998, que cria o conselho municipal de meio ambiente – CMMA; 

- Lei Municipal Nº 1613/1999 que cria o fundo municipal de meio 

ambiente – FMMA; 

- Lei Municipal Nº 2804/2013 que autoriza a celebração de convênio 

intermunicipal com os municípios de Lindolfo Collor e Presidente Lucena, inclui 

ação no plano plurianual 2010/2013, e abre crédito especial; 

- Lei Municipal Nº 1625/99 que dispõe sobre a política de preservação e 

defesa do meio ambiente no âmbito do município de Ivoti; 

- Lei Municipal Nº 2925/2014 institui o código de obras; 

- Lei Municipal Nº 2273/2006 institui o código de posturas; 

O município possui ainda o Código Tributário que prevê cobrança de 

taxa junto ao IPTU para recolhimento de lixo. 
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2.1.4 Tratamento Legal 

 

O Plano Diretor, Lei Nº 2923/2014, é utilizado assim como as demais leis 

anteriores a ele, como base para enquadramento em questões ambientais. 

 

3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

3.1 Dados Censitários 

 

3.1.1 População 

 

O município ocupa uma área de 63.151 km² com uma população de 

19.874 habitantes (segundo senso demográfico 2010), resultando em uma 

densidade populacional de 314,71 hab/km². O crescimento populacional entre 

1991 e 2010, a população total aumentou passando de 16.326 para 19.874 

habitantes. O maior incremento do número de habitantes foi registrado na 

passagem entre os anos de 1996 para 2007, conforme ilustra a Tabela 2.  

 

Ano População 

1991 16.326 

1996 13.096 

2000 15.318 

2007 18.517 

2010 19.874 

Tabela 2: Crescimento populacional de Ivoti de 1991 a 2010. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

  

A população estimada para 2014 foi de 21.739 habitantes. Desta 

população 9,11% reside em áreas rurais e 90,0% em áreas urbanas. Desde 

total de 10.073 são mulheres e 9.801 são homens. Esses dados estão 

representados na Tabela 3. 
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População Residente Habitantes 

Total 19.874 

Urbana 18.062 

Rural 1.812 

Homens 9.801 

Mulheres 10.073 

Tabela 3: Distribuição da População de Ivoti. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Na tabela 3 é possível perceber que há um desequilíbrio populacional, 

onde a população está mais concentrada na cidade do que na área rural e, que 

o município possui uma população muito maior de mulheres do que de 

homens. 

 

3.1.2 Taxa de Crescimento 

 

A demanda populacional se Ivoti para os próximos 30 anos, num período 

entre 2011 e 2041 pode ser observada na Tabela 4 (IBGE, 2010). As 

metodologias para estimativa dos crescimentos populacional serão detalhadas 

a seguir. 

Ano População Ano População 

2011 19.874 2027 30.154 

2012 20.399 2028 30.951 

2013 20.937 2029 31.768 

2014 21.490 2030 32.606 

2015 22.057 2031 33.467 

2016 22.640 2032 34.351 

2017 23.237 2033 35.257 

2018 23.851 2034 36.188 

2019 24.480 2035 37.144 

2020 25.127 2036 37.124 

2021 25.760 2037 39.131 
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2022 26.471 2038 40.164 

2023 27.170 2039 41.224 

2024 27.887 2040 42.312 

2025 28.623 2041 43.429 

2026 29.379 - - 

Tabela 4: Projeção de crescimento demográfico em Ivoti. Fonte IBGE, 2010. 

 

3.2 Economia 

 

Os indicadores econômicos representam essencialmente dados ou 

informações sinalizadoras do comportamento (individual ou integrado) das 

diferentes variáveis e fenômenos componentes do sistema econômico do 

Município de Ivoti. 

Estes indicadores são fundamentais tanto para proporcionar uma melhor 

compreensão da situação presente e o delineamento das tendências de curto 

prazo da economia, ou para subsidiar o processo de tomada de decisões 

estratégicas no município. 

O município de Ivoti tem como principais atividades a indústria de 

calçados, couro, alimentos, rações e sucos, bem como a hortaliças, frutas, 

flores e laticínios. Possui ainda um PIB per capita de R$ 16.863,00 segundo o 

IBGE (2010). 

 

3.2.1 Setor Primário 

 

Caracteriza-se pela produção de acácia negra, hortifrutigranjeiros, flores, 

laticínios, milho, mandioca, feijão. Desde suas origens até os dias atuais a 

agricultura e pecuária são constituídas de pequenas propriedades familiares. 

Destacam-se em primeiro lugar a produção de leite e ovos, em segundo 

lugar a silvicultura e por fim as lavouras temporárias que tem uma importância 

econômica maior que as culturas permanentes e ocupam um extensão maior 

do território municipal. 
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3.2.2 Setor Secundário 

 

 O setor secundário é constituído pelas indústrias de calçados, couros, 

laticínios, malhas, rações e sucos. As atividades industriais, especialmente a da 

indústria da transformação, possuem grande importância na economia de Ivoti, 

respondendo por cerca de dois terços do PIB, metade das ocupações e mais 

de 60% dos empregos. 

 

3.2.3 Setor Terciário 

 

 Caracteriza-se pelos serviços em geral. É composto pelas atividades de 

comércio e serviços, as quais possuem características muito heterogêneas. O 

desempenho do setor é mais favorável que o da indústria, que levou a uma 

ampliação de sua importância na economia municipal nos anos recentes. 

 

3.3 Infraestrutura Viária 

 

 O acesso principal ao município de Ivoti fica próximo a BR-116. Não 

existem dados precisos quanto à quilometragem de estradas pavimentadas e 

não pavimentadas, incluindo arruamentos na área urbana e estradas rurais 

dentro do limite municipal. Na área central urbana a estrada é pavimentada 

com camada asfáltica, e parte das ruas dos bairros são de pedras irregulares. 

Os passeios públicos, ou calçadas são revestidos com lajotas de concreto, ou 

pedras basálticas ou revestimentos cerâmicos, o meio-fio é de concreto. Na 

zona rural são pavimentadas as estradas principais de acesso.  

Segundo dados do IBGE de 2013, a frota de veículos no município é 

composta por 12.747 unidades automotoras, conforme a Figura 4. 
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Figura 4: Dados da frota de veículos do Município de Ivoti (Fonte: IBGE) 

 

3.4 Índices de Desenvolvimento Humano – IDH 

 

A dimensão de desenvolvimento humano representa uma síntese das 

condições econômicas e sócias do município e pode ser aferida através de 

indicadores de renda, de saúde e de educação, entre outros, sendo vários 

desses indicadores analisados no presente diagnóstico. Esses indicadores são 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o índice de Desenvolvimento 

Socioeconômico (IDESE).  
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3.4.1 Índice de Desenvolvimento Humano de Ivoti 

 

Entre 1991 e 2000, o IDH-M de Ivoti elevou-se de 0,794 (médio) para 

0,851 (alto), crescendo, portanto, 7,2%. Nos dois anos, a dimensão em que há 

maior desenvolvimento no município é a educação; a de menor 

desenvolvimento é a da renda. Segundo cálculos do IPEA/PNHUD, foi também 

a evolução da dimensão educação entre os dois anos que mais contribuiu para 

elevação do IDH-M (contribuição de 56% para essa elevação). 

Com o valor de 0,851 para o IDH-M, o município de Ivoti é considerado 

de alto desenvolvimento humana. Esse nível é superior ao de todos os estados 

brasileiros e superiores ao IDH-M calculado para o Brasil em 11%. Embora a 

comparação de unidades geográficas distintas seja inadequada, os valores do 

IDH para estados e para outros países ajudam a situar o níquel a que o 

desenvolvimento humano chegou a Ivoti.  

 

3.4.2 Índice de Desenvolvimento Socioeconômico em Ivoti 

 

O IDESE em Ivoti registrava o valor de 0,692 em 1991, correspondendo 

a um nível médio de desenvolvimento socioeconômico. Sua posição no ranking 

estadual era 39º entre 333 municípios. Dos 15 municípios então existentes na 

região da AMVRS, apenas dois tinham IDESE superior a Ivoti no período. A 

evolução ocorrida até 2000 foi muito significativa, pois o valor do IDESE 

cresceu 17%, o município alcançou um alto desenvolvimento socioeconômico e 

assumiu posição de destaque.  
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IDESE total e por blocos e variações – Ivoti e Rio Grande do Sul – 2000, 2003 

Indicador  
Ivoti Rio Grande do Sul 

2000 2003 variação (%) 2000 2003 variação (%) 

IDESE 0,808 0,732 -3,2 0,752 0,757 0,7 

Educação 0,873 0,873 0 0,838 0,853 1,8 

Renda 0,894 0,813 -9,1 0,757 0,769 1,5 

Saneamento e Domicílios 0,553 0,551 -0,4 0,561 0,565 0,8 

Saúde 0,91 0,892 -2,1 0,852 0,841 -1,3 
Tabela 5: IDESE no Rio Grande do Sul e Ivoti entre 2000-2003. Fonte: Diagnóstico Municipal de Ivoti (J. 

Buriol & R. Herrlein J., Feevale, 2007) 

  

De 2000 até 2003, houve uma redução de 3,2% no IDESE de Ivoti, como 

também de alguns municípios da região do VRS. Na média da região, a queda 

foi de 0,5%; o novo valor do IDESE municipal alcançou 0,782, o que o coloca 

novamente como de nível médio de desenvolvimento. A análise da tabela 04 

indica que foi o bloco de renda o responsável principal pela queda geral; nesse 

bloco, o índice reduziu-se em 9,1%. 

A tabela 5 indica que Ivoti possui condições ainda insatisfatórias de 

saneamento. No bloco saneamento e condições de domicílios, ocorre o único 

índice inferior de Ivoti, comparativamente à média estadual.  

O desenvolvimento humano alcançado pela população de Ivoti coloca o 

município em posição de destaque no estado e no país, com um alto nível de 

desenvolvimento, próximo do existente em alguns países europeus aos níveis 

médios de todos os países latino-americanos. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

4.1 Aspectos Ambientais  

 

Destacam-se os fatores relacionados com a estrutura local, relacionando 

as características da hidrografia, hidrogeologia, climatologia, geologia e 

geomorfologia, cobertura vegetal e ocupação do solo. 
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4.1.1 Hidrografia 

A rede hidrográfica de Ivoti (Figura 5), tem como característica ser de 

águas superficiais entre a Bacia do Rio Caí (ao Norte) e a Bacia do Rio dos 

Sinos (ao Sul). 

 

Figura 5: Hidrografia de Ivoti/RS (Fonte IBGE, 2007). 

 

O principal curso de água pertence à Bacia do Rio Caí, correndo em 

sentido Leste-Oeste, no limite norte da área, com a denominação de Arroio 

Feitoria, e adentrando o Município por uma queda de água proveniente do 

Município de Dois Irmãos. Na mesma margem localiza-se o Arroio Serraria, que 

drena suas águas pra o Município de Presidente Lucena. Os tributários da 

margem esquerda drenam o núcleo urbano de Ivoti, sendo denominados de 
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Arroio Capim, Arroio Prass e Arroio Bühler. Os arroios contribuem para a 

formação de oito sub-bacias principais (Figura 5). 

Os corpos de água são de pequeno porte, formando uma malha hídrica 

composta por doze arroios, com problemas graves de qualidade em 

decorrência dos lançamentos de efluentes domésticos das cidades de Ivoti e 

Estância Velha e de efluentes industriais de atividades relacionadas 

principalmente com a indústria coureiro-calçadista. 

No ano de 2006 foram realizados diversos estudos relativos a qualidade 

das águas do Arroio Prass, Bühler e Feitoria. As coletas de amostras foram 

realizadas de fevereiro a julho de 2006, contemplando avaliações dos 

parâmetros de Cloretos, DBO5, DQO, Dureza, Fósforo Total, Nitrogênio Total, 

Óleos de Graxas, oxigênio dissolvido, pH, Sólidos Suspensos, Sólidos 

Sedimentares , Sulfetos, Surfactantes, Cromo e coliformes fecais. 

No Arroio Prass foram realizadas avaliações ao longo de seu percurso, 

em quatro pontos distintos. O Arroio Bühler foi avaliado em três pontos distintos 

e o Arroio Feitoria foi avaliado em sete pontos distintos. As avaliações 

consideraram os pontos mais a montante situado em áreas urbanas em direção 

à jusante, na maioria drenada para o Arroio Feitoria. O diagnóstico realizado 

revelou um quadro de forte degradação da qualidade ambiental dos arroios e 

do próprio Arroio Feitoria. Foram encontrados valores reduzidos de oxigênio 

dissolvido, com valores de DQO, DBO5, Nitrogênio Totais, Fósforos Totais e 

coliformes fecais evidenciados por poluição industrial e orgânica. 

 

4.1.2 Hidrogeologia 

 

O Município de Ivoti apresenta características hidrogeológicas onde se 

encontra o sistema do aquífero formado pelos confinamentos das áreas da 

Unidade Hidrostática do Botucatu e pelos basaltos da Unidade Hidrostática 

Serra Geral, nos vales é observado afloramento de arenitos eólicos. Aparecem 

sistemas de aquíferos fraturados originados dos derrames vulcânicos, 

correspondem a áreas de recarga através das precipitações pluviométricas; o 

mesmo ocorre com os aquíferos porosos como o Botucatu. 
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O Sistema Aquífero Botucatu/Piramboia constitui-se de arenitos médios, 

róseos, endurecidos e, afloramentos e com condições topos-estruturais em 

geral desfavoráveis para armazenamento de águas. Os arenitos finos a muito 

finos e avermelhados são muito argilosos. As capacidades específicas 

raramente excedem a 0,5 m³/h/m. As salinidades geralmente são inferiores a 

250 mg/L. 

Ivoti está situado no Compartimento Leste onde apresenta espessuras 

do Aquífero Guarani que variam entre 100 e 200 m, dependendo da presença 

conjunta das unidades hidroestatigráficas Botucatu/Piramboia. A espessura das 

rochas confinantes Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral e sedimentos 

Cenozoicos têm variação de dezenas de metros até mais de 700 m na maior 

parte do compartimento. 

 

4.1.3 Climatologia 

 

A cidade localiza-se em uma região de clima subtropical com a 

delimitação das quatro estações do ano bem definidas. Esse modelo climático 

se caracteriza pela variação de temperatura com verões quentes e invernos 

frios, e uma grande variação diária. Sua média termométrica é de 12ºC, com 

máximas ultrapassando 40ºC e mínimas atingindo abaixo de 0ºC. 

As chuvas são abundantes geralmente no fim do inverno, ocorrendo, 

muitas vezes, chuvas de granizo. Durante o inverno a região recebe influências 

dos ventos frios provenientes da Antarctica, determinando uma queda brusca 

de temperatura. Já os ventos quentes, provenientes do Norte, normalmente 

anunciam chuvas, com uma média anual de 1.600 milímetros. Os ventos 

vindos do sudeste predominam a região. 

 

4.1.4 Geologia e Geomorfologia 

 

O Município de Ivoti está inserido sobre unidades Pré-Cambrianas até 

unidades cretáceas como formação da Serra Geral onde a fase de maior 

atividade tectônica aconteceu no final do Permiano até Cretáceo. Também 
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identificam um condicionamento da sedimentação da bacia do Paraná através 

da movimentação de zonas de franqueza orientadas de Leste-Oeste. 

No município afloram rochas vulcânicas básicas em especial e mais 

restritamente em rochas ácidas da Formação Serra Geral (Cretáceo), também 

conhecidas como Fáceis Gramados onde o entalhamento da drenagem foi 

capaz de seccionar as várias sequências de derrames, expondo as rochas 

basais areníticas eólicas da Formação Botucatu do Jurássico e Piramboia do 

Permiano, assim como pelitos da formação Rio do Rastro. 

Sedimentos do quaternário encontram-se depositados na calha do Arroio 

Feitoria e arroios das cidades de Estância Velha e Ivoti, formado por areias, 

siltes e argilas com combinações diversas encontrando-se com níveis de água 

próximos a superfície. 

A formação Botucatu do Jurássico é constituída de um pacote 

homogêneo de arenitos finos a grossos, avermelhados bimodais, com 

granulometria arredondada na fração grossa e subangulares a arredondadas 

na fração fina, com estratificação cruzada e de grande porte e laminação plana 

paralela presentes no Município. 
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Figura 6: Geologia Regional característica (Fonte: Carta SH22VD IBGE, 2003). 

 

A Formação Pirambóia do Permiano constitui-se por arenitos finos, 

argilosos e micáceos, siltosos com estratificação cruzada e laminação plana 

paralela, cuja gênese é atribuída à ambiente continental eólico. A formação se 

caracteriza por apresentar granulometria fina, cimento carbonático em 

amostras de calha, cores avermelhadas e laminações plano-paralelas (Figura 

6). 

 

4.1.5 Cobertura Vegetal, Uso e Ocupação dos Solos 

 

O Município de Ivoti é formado pela Floresta Estacional Semidecidual 

que é encontrada nos terrenos circunvizinhos a Serra Geral e de seus 

patamares. Com formação submontanha que tem variação de 30 a 400 metros 

de altitude. A semidecidalidade estacional é adotada como parâmetro 

identificador desta região por assumir importância fisionômica marcante, 

caracterizando o estrato superior da floresta. A queda parcial das folhas da 

cobertura superior da floresta tem correlação com os parâmetros climáticos 

históricos e atuais, característicos da região. 
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Figura 7: Vegetação Regional característica (Fonte: Carta SH22VD IBGE/SAA, 2003). 

 

As formações vegetais desta região aproximam-se das florestas secas, 

cuja fisionomia é marcada pelo fenômeno da estacionalidade e 

semidecidualidade foliar, até, de diversos outros tipos de adaptações genéticas 

e parâmetros ecológicos históricos e atuais. A queda foliar das espécies desta 

região atinge de 20 a 50% da cobertura vegetal superior da floresta. 

Nos solos basálticos (Tabela 6) do município apresentam nas formações 

do estrato emergente as seguintes espécies: 
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Nome Popular Nome Científico 

Figueira-branca Ficus insipida 

Rabo-de-mico Lonchocarpus muehlbergianus 

Angico-vermelho Paraptadenia rigida 

Aguaí Crysophyllum gonocarpum 

Canelão Ocotea cf. acutifolia 

Sobrasil Colubrina glandulosa 

Canela-de-veado Helietta apiculata 

Jerivá Syagrus romanzoffiana 

Tabela 6: Espécies presentes na região de Ivoti (LEITE & KLEIN, 1990). 

 No estrato contínuo apresentam as espécies (Tabela 7): 

Nome Popular Nome Científico 

Canela-preta Nectandra megapotamica 

Guajuvira Patagonula americana 

Cangerana Cabralea canjerana 

Cedro Cedrela fissilis 

Palmiteiro Euterpe edulis 

Tabela 7: Espécies presentes no estrato contínuo em Ivoti (LEITE & KLEIN, 1990) 

 Nos estratos das arvoretas e dos arbustos, apresentam as espécies 

(Tabela 8): 

Nome Popular Nome Científico 

Cincho Sorocea bonplandii (Baill.) 

Laranjeira-do-mato Gymnanthes concolor 

Jaborandi ou cutia Pilocarpus pennatifolius 

Pau-de-junta Piper gaudichaudianum 

Catiguá Trichilia elegans 

Tabela 8: Espécies de arvoretas e arbustos presente no Município de Ivoti (LEITE& KLEIN, 1990). 
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A cobertura vegetal desta área de antiga colonização alemã contém 

pequenos fragmentos de florestas, resultado do intenso desmatamento para 

fins agrícolas, industriais e urbanos. Ainda fazem parte da paisagem do 

município o cultivo de acácia negra (Acacia mearsii) e eucalipto (Eucalyptus 

sp.) em meio a vegetação remanescente. São utilizadas áreas destinadas à 

agricultura familiar, grande parte destinada a hortaliças e frutas. 

Os solos Podzólicos vermelho-amarelados, de textura arenosa (argilosa 

ou mediante argilosa), associada a solos podzólicos vermelhos escuros. Os 

solos desenvolvidos sobre rochas vulcânicas na cidade de Ivoti em geral 

apresentam pouca espessura. O solo é classificado como Argiloso vermelho-

amarelado (Figura 8). 

 

 

Figura 08: Solos e características regionais (Fonte: Carta SH22VD IBGE, 2003). 
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5 PANORAMA GERAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – BRASIL 

 

O Brasil apresenta 5.645 Municípios espalhados por todo o território 

nacional dos quais 80% possuem menos de 20 (vinte) mil habitantes, sendo 

considerados municípios de pequeno porte e com pouca estrutura para manter 

um sistema de gestão de resíduos sólidos em patamares adequados do ponto 

de vista sanitário e ambiental.  

Uma pesquisa feita revelou que 52,3% dos municípios respondentes 

declararam possuir o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, enquanto os 

demais 47,7% declararam não possuí-lo. As respostas são apresentadas na 

figura 07. 

 

 

 

Figura 9: Número de municípios que declararam possuir ou não o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. (Fonte: Relatório de Planos Municipais, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Sul, 2014) 

 Dentre os Municípios que afirmaram possuir o Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos, 31 anexaram apenas o Plano de Saneamento Básico 

contendo um item específico para a Gestão de Resíduos Sólidos. Conforme o 

decreto nº 7.404/2010 (§ 2º art. 54), o componente de limpeza urbana e manejo 
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de resíduos sólidos urbanos podem estar inseridos nos planos de saneamento 

básico, devendo ser respeitados o conteúdo mínimo referido no art. 19º da Lei 

nº 12.305/2010 ou, para município com menos de vinte mil habitantes, o 

conteúdo mínimo relacionado no art. 51 do referido decreto regulamentador. 

Todos esses municípios juntos geram aproximadamente 182.692,30 

toneladas/dia de resíduos sólidos domiciliares, representando uma geração per 

- capita de 1,15 kg/hab/dia.  

Entretanto, nem todo o volume de resíduos sólidos gerados é atendido 

pelos sistemas Municipais de coleta ficando parte desse volume gerado 

(11,8%) fora do sistema de coleta e transporte representando um déficit diário 

de 21.608,30 toneladas de resíduos que não recebem o atendimento do 

respectivo serviço.  

Esse total, 182.692,30 toneladas, de resíduos sólidos gerados 

diariamente em todo o território nacional obedece a uma logística de geração 

que é diretamente proporcional as regiões com altos índices de industrialização 

e densidade populacional ficando distribuído da seguinte forma: 19% 

destinados ao lixão, 24% destinados ao aterro controlado e 57% destinados ao 

aterro sanitário1. 

Do total de 161.084 toneladas/dia de resíduos sólidos coletados no 

Brasil podemos concluir que existem ainda 43 % (69.266,00 ton/dia) sendo 

descartado no solo de forma inadequada e 57% (91.818,00 ton/dia) sendo 

destinados em aterro sanitários.  

Essa estatística não mostra resultados aceitáveis do ponto de vista 

sanitário, ambiental e de saúde pública, podendo ser justificado pelas 

                                                           
1º Fonte: Panorama de Resíduos ABRELPE - 2009 
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condições heterogêneas dos municípios que apresentam pouca estrutura 

técnica e financeira para executar os serviços básicos de limpeza pública. 

Entretanto, se for analisado a série histórica de dados ( 76% de lixões em 1990 

- IBGE ), podemos observar que o panorama das condições adequadas está 

em plena evolução com grandes possibilidades de atingirmos a erradicação 

dos lixões à medida que novas legislações começam a entrar em vigor, como é 

o caso da PNR - Lei 12.305/10. 

 

6 DIAGNÓSTICO ATUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 

 

6.1 Atual gestão dos resíduos sólidos do Município de Ivoti 

 

6.1.1 Volume de Resíduos oriundos da coleta doméstica 

 

O Município de Ivoti gera em média 353,13 toneladas de resíduos 

sólidos urbanos mensalmente, cerca de 11,771 toneladas por dia. O Município 

atualmente está inserido em uma área urbana, possuindo 19.874 habitantes 

(IBGE, 2010). 

 

Média/dia Média/mês Média/ano 

Toneladas Toneladas Toneladas 

11,771 353,13 4.237,56 

Tabela 9: Resíduos produzidos em toneladas (Prefeitura Municipal) 

 

A coleta de resíduos domésticos é realizada de porta em porta em todos 

os bairros do Município, abrangendo 100% da população. 

 

6.1.2  Resíduos domiciliares  
 

Os resíduos recolhidos na coleta domiciliar são orgânicos e secos, uma 

vez que a população ainda não está totalmente conscientizada quanto a 

separação de resíduos secos dos úmidos. Além deste fator, atualmente todos 

os rejeitos após triagem são destinados ao aterro de Minas do Leão. 
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Em Ivoti não existe um levantamento quali-quantitativo dos resíduos 

gerados, sabendo-se apenas que o município destina uma média aproximada 

de 11,771 toneladas por dia misturado, pois não há no município uma coleta 

seletiva, para a Usina de triagem da Associação de Recicladores de Lindolfo 

Collor. Isto representa um custo mensal em torno de R$ 78.317,31. Há taxa de 

recolhimento de lixo instituída, cobrada juntamente com o IPTU. 

 

Prestação de Serviço de Coleta 

Regular (custo mensal) 

Valor Unitário 

Coleta regular seletiva R$ 13.763,70 

Transporte R$ 10.926,00 

Destinação Final R$ 11.836,50 

Manutenção e Locação R$ 21.007,13 

Lucro estimado da empresa R$ 5.966,58 

Tabela 10: Prestação de serviço de coleta do resíduos domiciliares 

 

Não há coleta seletiva instituída, apenas uma orientação à população 

para a realização da mesma. Esta coleta é realizada por uma empresa 

terceirizada do município de Tupandi/RS, Rodrigo Junges & Cia Ltda, CNJP 

03.309.930/0001-10. 

Segundo informações da Associação de Recicladores de Lindolfo Collor, 

dos três municípios conveniados, Ivoti é o que mais destina resíduos sólidos 

recicláveis a Usina, devido a sua população, na maioria urbana, 90,99% (IBGE, 

2010). Segundo dados da Associação, cerca de 15% a 17%  

(aproximadamente 1,88 t/dia) dos resíduos que chegam hoje a Usina, são 

separados para venda/reciclagem. O restante, 83 a 85%, composto de resíduos 

orgânicos e rejeitos da triagem é remetido ao Aterro Sanitário do Recreio, de 

propriedade da SIL Soluções Ambientais, localizado em Minas do Leão/RS.  
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Figura 10: Veículo para a coleta de resíduos domiciliares 

 

A empresa coleta o lixo conforme o roteiro da Tabela 11, abaixo: 

 

Bairro e/ou Localidade Dias de coleta 

Caminhão 1  
Av. Capivara, posto socaltur, Bom 
Pastor, 25 de julho/Brasília, Harmonia, 
Vista Alegre, Colina Verde 

2ª feira 

Jardim Bulher, Morada do Sol, Irmão 
Dilly, Palmares, Nova Vila 

3ª feira 

Av. Capivara, posto socaltur, Bom 
Pastor, 25 de Julho/Brasília, 
Harmonia, Vista Alegre, Colina Verde 

4ª feira 
 

Jardim Bulher, Morada do Sol, Irmão 
Dilly, Palmares, Nova Vila 

5ª feira 

Av. Capivara, posto socaltur, Bom 
Pastor, 25 de julho/Brasília, Harmonia, 
Vista Alegre, Colina Verde 

5ª feira 

Jardim Buhler, Morada do Sol Irmão 
Dilly, Colônia Japonesa, Palmares 

Sábado 

Caminhão 2  
Centro, Hospital São José, 
Farroupilha, Bom Jardim, Jardim 
Buhler do Sul, Cidade Nova (parte de 
cima), Schanceller, Av. Presidente 
Lucena, Av. Bom Jardim 

2ª feira 
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7 de Setembro, Concórdia, Jardim do 
Alto, Loteamentos novos ao lado do 
Jardim do Alto, Panorâmico, Cidade 
Nova (parte de baixo), Bairro União 

3ª feira 

Centro, Hospital São José, 
Farroupilha, Bom Jardim, Jardim 
Buhler do Sul, Cidade Nova (parte de 
cima), Schanceller, Av. Presidente 
Lucena, Av. Bom Jardim, Cascata 

4ª feira 

7 de Setembro, Concórdia, Jardim do 
Alto, Loteamentos novos ao lado do 
Jardim do Alto, Panorâmico, Cidade 
Nova (parte de baixo), Bairro União 

5ª feira 

Centro, Hospital São José, 
Farroupilha, Bom Jardim, Jardim 
Buhler do Sul, Cidade Nova (parte de 
cima), Schanceller, Av. Presidente 
Lucena, Av. Bom Jardim 

6ª feira 

7 de Setembro, Concórdia, Jardim do 
Alto, Lot. Novos ao lado Jardim do 
Alto, Panorâmico, Cidade Nova (parte 
de baixo). 

Sábado 

Tabela 11: Roteiro da coleta de resíduos domiciliares 

 

 A usina de triagem é mantida pela Associação dos Recicladores de 

Lindolfo Collor e se localiza na Rua do Moinho s/nº, Lindolfo Collor, possui 

Licença do município LO Nº 002/2014 para atividade de classificação seleção 

de resíduo sólido urbano, com uma área de 2,0 ha, para uma população 

atendida de 30.000 habitantes. O local está autorizado a receber resíduos 

provenientes do município de Ivoti, Lindolfo Collor e Presidente Lucena. A usina 

recebe somente resíduos sólidos urbanos, não é permitido disposição de 

resíduos de saúde nem de resíduos industriais. 

 A triagem é realizada por cerca de dezenove pessoas em um pavilhão 

conforme Figura 11, construído em sede municipal de Lindolfo Collor, com 

cerca de 2,0 ha. As condições do pavilhão apresentam risco aos trabalhadores, 

e, atualmente, não há um espaço suficiente para armazenamento de todos os 

resíduos segregados. Os responsáveis pela triagem não utilizam uniformes, 

apenas luvas de proteção e manga plástica. O local de triagem fica em local 

com pouca ventilação e iluminação. 
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Os materiais prensados (plástico, papéis e latas de alumínio) ficam em 

área coberta com piso impermeabilizado, já os vidros são depositados em 

sacos e tonéis e ficam exposto no lado exterior do pavilhão (Figura 12). O 

metal é separado e colocado em um container, conforme figura 14, esse 

resíduo é mandado para Empresa Gerdau (Anexo 2), segundo informação do 

presidente da Associação. 

Segundo informações de funcionários da Usina de Triagem, a central 

vem recebendo junto aos resíduos domésticos, resíduos de saúde proveniente 

de agulhas para insulina. Normalmente esse material é encontrado dentro de 

garrafas PET, em reunião foi orientado aos funcionários que separem o resíduo 

e mandem de volta aos municípios para assim darem o destino adequado.  

 

Figura 11: Equipe de triagem de resíduos 
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Figura 12: Resíduo segregado e material já prensado. 

 

Figura 13: Condições de armazenamento dos resíduos coletados. 
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Figura 14: Armazenamento do Resíduo metálico 

 

Figura 15: Compostos orgânicos e rejeitos da triagem 
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Os compostos orgânicos e os rejeitos da triagem são colocados em 

contêiner sob um telhado. Esse contêiner posteriormente é transportado pela 

empresa terceirizada Rodrigo Junges & Cia Ltda., para disposição final na SIL, 

no município de Minas do Leão conforme figura 15. 

A partir da primeira revisão do plano, há necessidade de realização de 

estudo gravimétrico para a geração de resíduos específica do município em 

questão. Constituindo em meta imediata. 

 

6.1.3 Resíduos de Limpeza Urbana 

 

Os resíduos de limpeza urbana, proveniente de podas são depositadas 

pela comunidade, junto a via pública (Figura 16), são recolhidos, através de 

sistema de roteiro por bairros, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e 

Serviços Urbanos e são depositadas em área demarcada junto ao Centro de 

Educação Ambiental do Município de Ivoti – CEAMI, o grande volume se dá 

principalmente nos meses de outono e inverno, o que muitas vezes acaba 

gerando problemas. Para facilitar o manejo desse resíduo, é preciso reduzir o 

volume e separar adequadamente o material orgânico de outros dejetos. 

 

Figura 16: Resíduo de podas, junto a via pública 
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Figura 17: Coleta do resíduo de limpeza urbana 

 

 No CEAMI, são identificados os materiais passíveis de trituração para 

que possam ser decompostos e utilizados como adubo orgânico no 

ajardinamento municipal, conforme Figura 19. O material que não pode ser 

triturado (devido à coleta mecanizada ou à natureza do material) é armazenado 

provisoriamente para que possa ser utilizado como auxiliar na recomposição de 

áreas degradadas. 

Importante, nessa etapa da geração dos resíduos, a informação sobre a 

correta separação pela população e a possibilidade de transporte do resíduo 

pelo próprio gerador ao CEAMI, diminuindo gastos públicos com a coleta. Ainda 

cabe ressaltar, que o calendário de coleta prevista encontra-se na Secretaria de 

Obras e que o mesmo deve ser disponibilizado à comunidade, evitando o 

acúmulo desse material nas ruas e passeios públicos. 
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Figura 18: Área de disposição de resíduos de poda. 

 

Figura 19: Material triturado em decomposição 
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Enquadram-se ainda como resíduo de limpeza urbana os móveis usados 

que normalmente são descartados pela população junto as logradouros 

públicos. Esses móveis são recolhidos por empresa terceirizada e são 

depositadas em área demarcada junto ao CEAMI, onde são classificados e 

destinados corretamente. Não há atualmente cobrança por esse serviço, seja 

de recolhimento de resíduos de poda ou de móveis, sendo investidos altos 

valores sem a produção de receita específica. 

Com um número grande de resíduos, criou-se um Projeto (Restaurando 

Ideias) com o intuito de reduzir o desperdício e de fortalecer as ações sociais 

na comunidade. Nesse projeto prevê-se o cadastro de pessoas que querem 

descartar seus móveis usados, de pessoas que necessitam de móveis (através 

da assistência social do município) e o restauro desses móveis para doação. O 

Projeto minimiza, porém o problema se mantém. Muitos desses materiais não 

tem conserto e geram grande volume de resíduo, que fica acondicinado em 

uma área coberta devendo ser encaminhado para disposição final, geralmente 

com alto custo. 

 

 

Figura 20: Área de disposição de móveis. 
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6.1.4 Resíduos de estabelecimento comerciais 

 

 Os resíduos de estabelecimento comerciais são coletados por empresa 

terceirizadas contratadas pelos próprios estabelecimentos, e esse serviço 

prevê a coleta, triagem e disposição final dos resíduos. Atualmente, o comércio 

tem disposto seus resíduos para coleta juntamente com os resíduos 

domiciliares. Faz-se necessário acordo com o setor para destinação adequada 

de materiais específicos, como isopor. 

 

6.1.5 Resíduos industriais 

 

 O município de Ivoti possui 184 estabelecimentos industriais de diversos 

ramos, como: calçados, beneficiamento de couro, produtos químicos, 

estruturas metálicas, plásticos, móveis, tecidos, estruturas de madeiras, 

utensílios, alimentar, entre outros. 

 Os resíduos industriais gerados são encaminhados em sua maioria para 

o Aterro Industrial em Estância Velha – de propriedade da União dos 

Trabalhadores em Resíduos Especiais e Saneamento Ambiental – UTRESA, 

LO 7994/2009 – DL, onde há aterro de materiais. A Utresa recebe 10.000³/mês 

de resíduos sólidos industriais Classe I e II, de vários municípios do estado do 

Rio Grande do Sul. 

 Outra empresa receptora do resíduo industrial, específica para o setor 

coureiro, que fica no município de Portão, Ilsa Brasil Indústria de Fertilizantes 

Ltda. A empresa tem capacidade para processar 35 mil toneladas/ano de 

resíduos (aparas de wet-blue, couro semi e acabado) e produzir 20 mil 

toneladas/ano de adubo orgânico, que se traduz em elevada eficiência nutritiva 

para agricultura biológica. A empresa não está autorizada pelo órgão ambiental 

estadual a dispor ou comercializar o adubo produzido no território nacional. 
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Em muitos casos os resíduos industriais são destinados as empresas 

contratadas pelas industriais, mas existem casos em que o material é 

descartado juntamente com os resíduos domiciliares.  

 Não existe um levantamento concreto dos resíduos produzidos pelas 

indústrias locais, não existe no momento um controle eficiente e concreto sobre 

a produção destes resíduos.  

 

6.1.6 Resíduos de serviços de saúde 

 

 O Município de Ivoti possui 13 estabelecimentos de saúde ligados ao 

poder público, sendo estes 01 hospital, 05 clínica odontológicas, 05 postos de 

saúde e centos de apoio. Existe uma coleta diferenciada para os resíduos de 

serviço de saúde de todos os estabelecimentos, com veículos específicos para 

tal, provido por empresa terceirizada. 

Resíduos de Saúde das instituições públicas são controlados pela 

vigilância sanitária do Município e os são enviados a Empresa Ambientus que 

realiza a descontaminação e destinação adequada. As empresas geradoras de 

RSS privadas, devem encaminhar ao Setor de Vigilância Sanitária a 

comprovação da destinação adequada. 

Além da rede pública, o município conta com uma rede privada que 

abrange todos os segmentos da área da saúde. Os segmentos que geram 

resíduos de serviços de saúde estão discriminados abaixo: 19 clinicas 

odontológica, 13 clinicas medicas, 05 Clínicas de Fisioterapia, 7 clínica 

veterinária, 2 serviços de tatuador, 11 petshops, 11 drogaria, farmácia e 

manipulação, 4 laboratório, 6 funerárias, 1 serviço de acupuntura e 4 protéticos, 

entre outros. 

 

6.1.7 Resíduos de Construção Civil 

 

 Os resíduos de construção civil são de responsabilidade dos geradores, 

e o gerador deverá dar um destinação final a esse resíduo, devendo estes 

contratar caçambas ou contêineres. 
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Figura 21: Contêiner para coleta de resíduo de Construção civil. 

 

 Em algumas situações, esses resíduos são utilizados como material de 

aterro em áreas particulares, onde são enterrados, não são todos os resíduos 

que pode ser enterrados para isso precisa-se de acompanhamento por técnico 

habilitado.  

Em outros casos, são dispostos junto às vias públicas e acabam sendo 

recolhidos pelo poder público juntamente com os resíduos de podas e varrição 

que são por sua vez destinados para mesma área, ou para área de bota 

espera. 

O código de obras prevê a destinação correta dos resíduos de 

construção civil e privado na aprovação do projeto. 

  

6.1.8 Resíduos agrossilvopastoris 

 

 No município, os principais resíduos de atividade agrossilvopastoris são 

os dejetos animais, animais mortos e resteva da colheita de matas plantadas, 
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eucalipto (Eucalyptus sp.), acácia (Acacia sp.). As embalagens de agrotóxicos 

são tratados como resíduos especiais. 

 

6.1.9 Resíduos especiais 

  

Os resíduos que possuem destinação especial por sua periculosidade, 

ou que são descartados de maneira irregular pela população, acabam não 

fazendo parte do total destinado à coleta doméstica. Entre esses resíduos 

existem casos em que há pontos de coleta específicos (como óleo de cozinha 

usado, pilhas...) e outros que são descartados em locais inadequados como 

terrenos baldios, passeios públicos e áreas verdes do município. 

Entre os resíduos especiais, o município mantém Eco-pontos – pontos 

de entrega voluntária, conforme tabela 12 abaixo: 

 

Tipo de 
Resíduo 

Eco-ponto (ponto 
de entrega 
voluntária) 

Quantidade Destinação Custo 
Envolvido 

Óleo de 
cozinha 
saturado 

Escolas Municipais, 
CEAMI, Secretaria 
de Saneamento e 
Meio Ambiente 
 

400 L/ano Recicladora Fuhr 
LO 005/2011 

Não há custo 
de 
destinação, 
somente 
transporte 
eventual das 
escolas ao 
CEAMI. 

Pneus CEAMI – não há 
coleta 
institucionalizada, 
são armazenados 
pneus da frota 
própria e eventuais 
encontrados na 
cidade 
irregularmente 
CEAMI - Depósito 
provisório de 
resíduos licenciado 
LO 009/2014 
 
 

114 
(armazenad
os até 2013) 
 

Até 2011, 
destinados a 
Três coroas, 
através de 
parceria com 
unidade da 
ANIP.  
 

Custo de 
transporte 
até o local. 

 
Pilhas e 
Baterias 

Escolas Municipais, 
CEAMI, Secretaria 
de Saneamento e 

800 kg/ano Até 2013, 
passivo de 600 
kg, 

Custo de 
transporte 
até Porto 
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Meio Ambiente 
CEAMI - Depósito 
provisório de 
resíduos licenciado 
LO 009/2014 

armazenados 
em tonéis no 
CEAMI. Desde 
2014 estão 
sendo 
encaminhados 
para GM&C 
Logística, em 
Porto Alegre, 
empresa 
contratada pela 
ABINEE – 
Associação 
Brasileira da 
Indústria 
Eletroeletrônica 
para logística 
reversa. 
LO 
106347.2012-17 

Alegre. 

Eletrônicos CEAMI - Depósito 
provisório de 
resíduos licenciado 
LO 009/2014 

2.000 
Kg/ano 
enviados em 
abril/2014 

Otser – Dois 
Irmãos LO 
084/2013  

Não há custo 

Lâmpadas 
Fluorescent
es e 
econômicas 

CEAMI - Lâmpadas 
provenientes de 
instituições públicas 
municipais e 
eventuais coletas de 
munícipes  
Depósito provisório 
de resíduos 
licenciado LO 
009/2014 

6.000/ano Recilux – Canos  
LO 287/2011 – 
Canoas 
LO 94/2014 – 
Fatma SC 

R$ 0,80 por 
lâmpada 
inteira e 
R$2,50 por 
quilo e 
lâmpada 
quebrada 

Embalagens 
de 
agrotóxicos 
 
 

Consumidores 
devem entregar 
embalagens nos 
Pontos de Entrega 
Voluntária 
cadastrado para 
recebimento 

 
 
 
 
 

Agropecuária 
AgroNovaVila 

Destinação 
privada 

RSS Destinação pública 
e coleta em postos 
de saúde 

5620L /mês Ambientus 
LO 00322/2011 -
DL 

Cerca de 
R$20.000,00 
por ano 

Tabela 12: Resíduos especiais e sua destinação 

 

Quanto aos resíduos dispostos irregularmente no município, efetuou-se 

em março de 2014 um projeto intitulado Ivoti Mais Limpa, com o objetivo de 

quantificar e qualificar os resíduos depositados irregularmente por moradores 
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em terrenos baldios, passeios públicos... o recolhimento, previsto para 

acontecer por dez dias, ocorreu durante um mês e gerou grande quantidade de 

resíduos diversos como móveis (MDF e madeira), plásticos, metais. Os 

materiais recicláveis foram doados para a Associação de Recicladores de 

Lindolfo Collor. 

  
6.2 Convênio Intermunicipal: Ivoti, Lindolfo Collor e Presidente 

Lucena 

 

Em dezembro de 2013 foi firmado entre os municípios de Ivoti, Lindolfo 

Collor e Presidente Lucena o Convênio Intermunicipal com o objetivo de 

implementar o Plano Intermunicipal de Gestão Compartilhada de Destinação de 

Resíduos Sólidos. Sendo esse autorizado pela Lei Municipal nº 2804/2013.  De 

acordo com o Termo de Convênio, cada município contrata individualmente o 

sistema de coleta, porém a triagem dos resíduos sólidos domiciliares dos três 

municípios ocorre conjuntamente, na Central de Reciclagem de Lindolfo Collor. 

Essa Central é mantida por Associação de Recicladores. 

Atualmente 19 associados trabalham na separação, triagem, prensagem 

e venda do material oriundo da coleta de resíduos sólidos dos três municípios. 

Ivoti contribui com cerca de 87% dos resíduos triados na central.  

No sentido de fortalecimento e busca de alternativas para os catadores 

informais no Município, está sendo contratado diagnóstico social das famílias 

que vivem dessa atividade. Busca-se verificar a possibilidade de integrá-los a 

associação existente ou buscar novos pontos de trabalho, triagem e 

organização dessas famílias.  

 

6.3 Programas Municipais 

 

O município de Ivoti tem buscado trabalhar com a comunidade no 

sentido de cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10, 

através de ações que ocorrem de maneira contínua e sistematizada. 
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A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte integrante 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento 

do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida 

relacionados com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos. 

Partindo de Programas e Projetos que buscam envolver todos os 

segmentos da sociedade e sua participação ativa na construção de soluções 

para essa problemática ambiental. 

 

a) CEAMI – Centro de Educação Ambiental do Município de Ivoti 

 

No Ceami o público-alvo mais atingido são os alunos do município, 

desde a educação infantil ao ensino superior. Lá se trabalha, em oficinas 

específicas, a questão dos 5R – reduzir, repensar, reutilizar, reciclar e recusar, 

focando diretamente no assunto resíduos. Porém, em todas as atividades 

realizadas no Centro são reforçados valores sociais de consumo consciente e 

redução na produção de resíduos, além da separação dos resíduos. Está 

também em atividade o Projeto Escambo, no qual resíduos recicláveis como 

jornais, garrafas plásticas... podem ser trocadas por mudas de flores, chás, 

temperos ou árvores nativas. 

 

b) Projeto Restaurando Ideias 

 

Partindo da realidade encontrada no Município, onde grandes 

quantidades de móveis são depositados irregularmente nos terrenos baldios, 

áreas públicas e privadas, o Projeto foi criado com o intuito de reduzir o 

desperdício e de fortalecer as ações sociais na comunidade. Nesse projeto 

prevê-se o cadastro de pessoas que querem descartar seus móveis usados, de 

pessoas que necessitam de móveis (através da assistência social do 

município) e o restauro desses móveis para doação. Iniciado em junho de 

2014, tendo adquirido materiais de consumo e equipamentos para a oficina de 
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restauração através de Projeto apresentado ao Poder Judiciário no Município, o 

Projeto já está em atividade.  

 

c) Mutirão Ivoti Mais Limpa 

 

Foi realizado no mês de março de 2014, ocorrendo a coleta de várias 

toneladas de material retirado das ruas e áreas públicas e privadas. Sua ação 

teve objetivo inicial  de mostrar à comunidade a quantidade de material que é 

descartada de maneira irregular, seu impacto no ambiente e de quantificar e 

qualificar os resíduos encontrados (Anexo 1). O custo somente com a coleta 

desse material foi de R$3000,00, além do custo de destinação. 

 

d) ENCAPEM - Encontro de Capacitação de Empresários e Munícipes 

 

Esse evento, que já se encontra em sua terceira edição tem o objetivo 

principal agir como fomentador de ideias e regras para empresários e 

munícipes de Ivoti, no intuito de divulgar informações referentes aos diversos 

segmentos das ações ambientais. Sua primeira edição, em março de 2013, foi 

voltada ao processamento de alimentos – condições de produção, 

armazenamento e resíduos, a segunda, em junho de 2013, foi referente ao 

Licenciamento Ambiental – trazendo informações importantes sobre o 

regramento de funcionamento e gestão de resíduos empresarial e a terceira 

edição deu ênfase a Resíduos Sólidos e Logística Reversa, tendo ocorrido em 

junho de 2014 (Anexo 2). 

 

e) Logística reversa 

 

O Município de Ivoti, através da Secretaria de Saneamento e Meio 

Ambiente, tem estimulado a implantação da Logística reversa, em especial 

envolvendo os comerciantes do município. Para isso já oficiou a Câmara dos 

Dirigentes Lojistas – CDL a contatar seus associados, buscando ações 

conjuntas para destinação dos resíduos provenientes de seus 
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estabelecimentos e estimulando-os a aceitar a devolução de equipamentos e 

embalagens provenientes de materiais comercializados (Anexo 3). 

 

6.3.1 - Licitação para coleta seletiva do lixo doméstico 

 

A coleta seletiva foi introduzida no Município no ano de 2009, porém 

deixou de ocorrer em seguida. Nesse processo se perdeu um importante 

momento de mobilização da comunidade na separação do lixo doméstico. Até 

hoje se percebe na comunidade o desejo de retornar a esse direito de 

demonstrar cidadania. Tendo em vista esse chamamento público e o 

cumprimento de Política Nacional de Resíduos Sólidos, está sedo realizada a 

licitação para implementação da coleta seletiva no município.   

A partir dessa licitação a coleta será realizada três vezes por semana, 

em dias alternados para o lixo seco e para o lixo orgânico, em todo o município.  

 

6.4 Sínteses das falhas identificadas na gestão dos resíduos 

 

 Com base nas informações contidas no diagnóstico sobre a geração, 

transporte e destinação final dos resíduos, bem como nas legislações 

pertinentes, identificaram-se algumas falhas relacionadas à gestão integrada 

dos resíduos no município. As mesmas servirão de apoio para formulação da 

proposições visando a correta gestão dos resíduos. 

 As falhas identificadas podem ser visualizadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 13: Pontos a melhorar na gestão de resíduos no município 

DESCRIÇÃO 

Resíduos Domiciliares 

Não há sistema de coleta seletiva organizada; 

Não existe um qualidade na separação entre lixo seco e orgânico; 

Falta de pesagem do lixo seco e falta de caracterização detalhada dos tipos de 

resíduos gerados; 
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Disposição de lixo em volume maior que a capacidade das lixeiras, 

acumulando-se resíduos na calçadas; 

Falta de campanha educativa para redução de geração de resíduos e correta 

separação do lixo seco. Resíduos Especiais misturados aos Resíduos 

Domiciliares; 

Resíduos Públicos 

Ausência de dados concretos sobre o volume de resíduos urbanos gerados; 

Acúmulo de resíduos de podas em locais de concentrações de pessoas; 

Pouco controle da compostagem na área de disposição de podas de árvores e 

sem o devido licenciamento ambiental (em processo); 

Organização do local de recebimento, reaproveitamento e destinação 

adequada dos móveis usados; 

Falta de campanha educativa para acondicionamento correto, separação do 

lixo em logradouros públicos. 

Resíduos de Estabelecimentos Comerciais 

Ausência de regramento para quantificação de lixo comercial a ser coletado 

pelo Município; 

Falta de implementação da Logística Reversa de resíduos especiais. 

Resíduos Industriais 

Falta dados de quantidades, tipos e destino de resíduos gerados pelas 

indústrias licenciadas pelo órgão ambiental municipal, impossibilitando a 

identificação de demandas da gestão dos resíduos para que o Poder Público 

possa contribuir; 

Resíduos de Construção Civil 

Inexistência do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e consequentemente de diretrizes para a elaboração dos 

projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

Ausência de inventário sobre a geração de RCC – geradores, quantidades, 

composição, coleta e destinação final; 

Falta de empreendimentos públicos e privados de triagem, beneficiamentos e 

aterro de RCC, ocasionando a falta de opção aos geradores para a destinação 
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desses resíduos; 

Destinação inadequada dos RCC recolhidos pela prefeitura municipal, 

misturados com resíduos de podas entre outros. 

Resíduos Agrossilvopastoris 

Não há um cadastro no órgão ambiental municipal, de todos os criadores de 

animais do município; carência de informações quali-quantitativas sobre a 

geração de dejetos; 

Disposição inadequada de dejetos animais em solo agrícola, causando 

problemas ambientais e incômodos à população; 

Queima da resteva proveniente da colheita das matas plantadas de espécies 

florestais exóticas, em desacordo com a legislação em vigor. 

Resíduos Especiais 

Não há controle, por parte do município, sobre as quantidades e todos os 

locais de venda e destinação de lâmpadas fluorescentes; 

Não há controle, por parte do município, sobre as quantidades e todos os 

locais de destinação dos pneus inservíveis; 

Não há controle, por parte do município, sobre as quantidades e todos os 

empreendimentos geradores (bares, restaurantes, cozinhas industriais, etc.) 

de óleo de cozinha usado; 

Inexistência de pontos de recebimentos de eletrônicos nos comerciantes e 

assistência técnica; 

A maioria do comércio local não dispõe de ponto para recebimento de pilhas e 

baterias. 

 

7 PLANEJAMENTO PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS NO 

MUNICÍPIO 

  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que serão priorizados 

no acesso aos recursos da União para o manejo de resíduos aos municípios 

que escolherem por soluções consorciadas intermunicipais. A contratação de 

consórcios públicos é regulamentada pela Lei Federal nº 11.107/2005. Através 
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do consórcios, os municípios pequenos podem superar as fragilidades da 

gestão, racionalizar e ampliar a escala no tratamento do resíduos, e ter um 

órgão preparado para administrar os serviços planejamentos, com um quadro 

técnico permanente (MMA, 2012). 

 O município de Ivoti ainda possui falhas no que se refere a coleta, 

classificação e destinação de seus resíduos domiciliares, que precisam ser 

sanadas. 

 

7.1 Metas do Plano de Resíduos Sólidos do Município de Ivoti 

 

 As metas devem ser quantificáveis, de modo que a aquisição seja 

mensurável e, por consequência, aferida. Devem também se referir a metas 

temporárias (imediatas, curto, médio e longo prazo). Esta etapa deve definir os 

programas, projetos e ações para o atendimento das metas estabelecidas para 

o alcance do cenário de referência.  

 A seguir serão apresentados os objetivos e metas a serem atingidos pelo 

município, com base no diagnóstico, falhas e legislações, no intuito de melhorar 

continuamente a gestão de todos os resíduos sólidos gerados pelo município 

(Tabela 12). 

 Metas imediatas (1 a 3 anos), metas de curto prazo (4 a 7 anos), metas 

de médio prazo (8 a 11 anos) e metas de longo prazo (12 a 23 anos). 
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Tabela 14: Objetivos e metas para geração de resíduos nos próximos vinte anos 

PERIÓDO DESCRIÇÃO 

 RESIDUOS URBANOS (Domiciliares e Públicos) 

 Complementação de Plano Simplificado de resíduos sólidos de Ivoti 

 Efetuar caracterização detalhada quali-quantitativa dos resíduos sólidos 

urbanos com finalidade de subsidiar futuros planos de ação (estudo 

gravimétrico) 

 Implementação da coleta seletiva 

 Campanha nas escolas e comunidade para incentivo à coleta seletiva 

 Diagnóstico socioeconômico dos catadores autônomos a definição de 

plano de ação para sua inclusão social 

Imediatas 
(2014-2017) 

Melhorar os serviços de coleta através de equipe treinada e equipamentos 

adequados, a serem definidos na licitação 

 Criação de cartilha para orientação sobre podas públicas e privadas 

 Manutenção e fortalecimento dos programas de Educação Ambiental 

direcionados ao consumo consciente, produção e destinação de resíduos 

 Aumentar a quantidade de material reciclado separado em 10 pontos 

percentuais a contar do início do Plano. 

 Audiência pública para divulgação e participação popular na primeira 

revisão do Plano 

 Implantar um registro de dados de todos que trabalham com jardinagem 

para levarem os resíduos de podas ao CEAMI, e em troca receber  

composto orgânico 

 Definir ou implantar, se necessário, em função de precariedade da Usina 

de Triagem, local de destinação dos resíduos da triagem e providenciar o 

licenciamento do mesmo ou promover adequação das instalações da 

Usina 

 
 

Curto Prazo 
(2018-2021) 

Implementação de programa de estímulo a Composteiras domésticas e 

comunitárias como redução da produção de resíduos orgânicos e sua 

destinação a aterro sanitário, cria um manual de como ter um composteira 

doméstica 

 Treinamento da equipe de obras sobre podas públicas e campanha de 

conscientização para redução de podas drásticas 

 

 

Manutenção e fortalecimento dos programas de Educação Ambiental 

direcionados ao consumo consciente, produção e destinação de resíduos 

 Instituição de calendário para coleta para resíduos de poda 

 Incentivar empreendedores que utilizem tecnologias de reciclagem 



MUNICÍPIO DE IVOTI 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente 

  

66 

Rua José de Alencar 780 - 93900-000   IVOTI – RS  Fone:  ( 51) 3563-6788    
CNPJ: 88.254.909/0001-17 – Inscrição Estadual: 200/002049 

Implementação de unidades de compostagem. 

Aumentar a quantidade de material reciclado separado em 10 pontos 

percentuais a contar de 2017. 

 

Médio prazo 
(2022-2025) 

Estudar e definir forma de continuidade da destinação de resíduos 

orgânicos, podendo ser em conjunto com outros municípios 

 Criação de órgão para gerenciar e trabalhar no Plano Municipal 

(Autarquia) 

 Aumentar o índice de aproveitamento do lixo seco, com consequente 

redução de rejeitos a serem dispostos em aterros. 

 
 

Longo Prazo 
(2026-2037) 

Manter abrangência de coleta de lixo seco 100% dos domicílios do 

município 

Enviar para aterro sanitário apenas rejeito 

 Zerar a coleta de resíduo orgânico no município, buscando a 

compostagem integral do resíduo orgânico. 

 RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

 

Levantamento das quantidades de resíduos gerados pelos 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

 Proposição de Termos de Compromisso setoriais referentes à Logística 

reversa no Município buscando soluções coletivas 

Imediatas 
(2014-2017) 

Efetuar campanha de conscientização junto aos geradores, no sentido de 

darem correto direto aos resíduos, inclusive os especiais 

 Folder de orientação para os estabelecimentos comercias sobre 

destinação adequada de móveis, entulhos entre outros 

 Estimular a logística reversa nos estabelecimentos comerciais (Lâmpadas 

florescentes) 

Curto Prazo 
(2018-2021) 

Definição, por instrumento legal, de quantidade a ser igualada a resíduo 

domiciliar, para ser coletada pelo município 

Médio prazo 
(2022-2025) 

Reduzir a geração de resíduos de estabelecimentos comerciais através 

de campanha de conscientização 

Longo prazo 
(2026-2037) 

Reduzir a geração de resíduos de estabelecimentos comerciais através 

de campanha de conscientização 

 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 Levantamento das quantidades de resíduos industriais gerados pelos 

estabelecimentos, através das planilhas entregues na Secretaria de 

Saneamento e Meio Ambiente 

Imediatas 

(2014-2017) 

Orientar, conscientizar junto aos geradores no sentido de darem correto 

destino aos resíduos 
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 Instituir medidas de incentivos a empresas recicladoras de resíduos do 

município 

 
 
 

Curto Prazo 
(2018-2021) 

Realização de estudo sobre a geração de resíduos industriais no 

Município, com dados da SSMA e parceria com geradores.  

Elaboração de propostas para redução e/ou reaproveitamento e 

reciclagem dos resíduos industriais no Município. Busca por novas 

tecnologias de reciclagem. 

 Descontos nas taxas de licença para “boas” empresas. 

 
Médio prazo 
(2022-2025) 

Execução das propostas elaboradas 

Reduzir a geração de resíduos de estabelecimentos industriais através de 

campanha de conscientização – definir % 

Longo prazo 
(2026-2037) 

Trabalhar no Município apenas com empresas que comprovem o reuso 

e/ou reciclagem de mais de 70% dos resíduos gerados 

 RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) 

 Levantamento das quantidades de resíduos de serviços de saúde gerados 

pelo estabelecimentos 

Imediatas 
(2014-2017) 

Efetuar campanha de conscientização junto aos geradores no sentido de 

darem correto destino aos resíduos 

 Criação de Eco-pontos para recolhimento de medicamentos em farmácias 

e postos de saúde 

 Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 

Saúde para todas unidades públicas de saúde 

Curto Prazo  
(2018-2021) 

Criação de cadastro no órgão ambiental municipal, com informações de 

todos os geradores particulares de RSS, sujeitos à elaboração de PGRSS 

 Capacitação e treinamento de profissionais das unidades públicas de 

saúde 

 
 

Médio Prazo 
(2022-2025) 

Capacitação e treinamento de profissionais das unidades públicas de 

saúde 

Abrangência de coleta e destinação final adequada de 100% dos RSS 

gerados no município. 

Longo prazo 
(2026-2037) 

Abrangência de coleta e destinação final adequada de 100% dos RSS 

gerados no município. 

 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

 Levantamento das quantidades de resíduos de construção civil 

 Efetuar campanhas de conscientização junto aos geradores no sentido de 

darem correto destino aos resíduos 

 
Imediatas 

Orientação de procedimentos de descarte de resíduos para todos os 
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(2014-2017) projetos aprovados 

 Licenciamento de área para deposito temporário (bota-espera) para 

secretaria de obras 

 Criar uma cartilha com orientações do que pode ser recolhido, em relação 

as entulhos de construção civil 

 
 

Curto prazo 
(2018-2021) 

Desenvolver estudo de viabilidade para implantação de central de 

triagem, reciclagem de RCC (próprio ou em consórcio com outros 

município) 

 Cadastro e licenciamento de empresas de recolhimento de RCC (Papa-

entulhos) 

 Instituir a destinação dos RCC efetiva em todas as licitações do município 

 
Médio Prazo 
(2022-2025) 

Aquisição de um triturador para RCC  

 Redução da geração de RCC e aumento dos índices de reciclagem 

desses resíduos 

Longo Prazo 
(2026-2037) 

Redução da geração de RCC e aumento dos índices de reciclagem 

desses resíduos 

 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS 

 
Imediatas 

(2014-2017) 

Elaborar e manter na Secretaria de Meio Ambiente, informações 

cadastrais dos criadores de animais, bem como elaborar inventário da 

geração e destinação de dejetos animais 

 
 

Curto Prazo 
(2018-2021) 

Desenvolver estudo para tratamento coletivo dos dejetos animais por 

comunidades ou regiões, utilizando técnicas ambientalmente adequadas e 

sustentáveis 

 Técnicas alternativas ao uso do fogo, especialmente na silvicultura 

 
 

Médio Prazo 
(2022-2025) 

Incentivar o uso de técnicas de tratamento dos dejetos orgânicos que 

propiciem um reaproveitamento dos mesmos, inclusive com a 

recuperação energética 

 Triturador para galhos de acácia e eucalipto na propriedade, usar como 

composto orgânico. 

Longo Prazo 
(2026-2037) 

Abrangência de manejo adequado dos dejetos animais em 100% das 

propriedades rurais. 

 RESÍDUOS ESPECIAIS 

 
 

Construir com os comerciantes um acordo setorial visando a logística 

reversa 

 Dar continuidade com os ECO-PONTOS públicos de entrega voluntária  

Imediatas Implantar programa de conscientização junto as entidades envolvidas com 
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(2014-2017) a geração de resíduos especiais 

 Instituir a logística reversa efetiva em todas as licitações do município 

 Convênio com ANIP buscando a disposição adequada dos pneus de 

todos os empreendedores no município. 

 

Curto Prazo 

(2018-2021) 

Elaborar e manter atualizado cadastro de pontos de venda de lâmpadas 

fluorescentes, eletrônicos, pilhas e baterias, pneus, óleo lubrificante e 

agrotóxicos, bem como inventario das quantidades de resíduos especiais 

gerados no município. 

 
Médio Prazo 
(2022-2025) 

Aumentar a abrangência de manejo adequado dos resíduos especiais 

gerados no município. 

 Estabelecer critérios de incentivo para empresas que reutilizam ou 

reciclam resíduos especiais 

Longo Prazo 

(2026-2037) 

Encaminhar 100% dos Resíduos especiais para destinação 

ambientalmente adequada 

  
 

7.2 Programa de monitoramento e fiscalização 

 

 Para a implementação e execução das ações previstas no Plano 

Simplificado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o órgão público será 

responsável pela coordenação, visando sua efetivação. 

 Através do monitoramento da qualidade da gestão serão apresentados 

os resultados das campanhas de minimização e separação de resíduos pela 

população em relação a geração de resíduos urbanos e limpeza. 

 Por meio de relatórios anuais com a compilação dos dados levantados 

será realizada avaliação da efetividade do Plano. Para tanto, é necessário o 

aparelhamento da Secretaria para garantir a fiscalização, monitoramento e 

avaliação desses resultados. A reavaliação fica definida para daqui 3 anos. 

  

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Gestão de resíduos sólidos é o modo de conduzir o processo de 

produção e destinação, que inclui implementação de soluções, procedimentos 

e regras para organizar a geração, a coleta, o armazenamento, o transporte e a 
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destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, de modo a 

não trazer consequências indesejáveis à saúde dos indivíduos, da comunidade 

e do ambiente em geral.  

Nesse sentido, o conceito de responsabilidade compartilhada trazido 

pela PNRS inova ao identificar a responsabilidade dos consumidores, do poder 

público e do setor privado no manejo de resíduos sólidos, desonerando o que 

antes era responsabilidade apenas do poder público. A busca de soluções 

conjuntas é um dos objetivos da gestão dos resíduos sólidos ser integrada. 

E o Município de Ivoti se compromete através do presente PLANO 

MUNICIPAL SIMPLIFICADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS, a envolver os diferentes atores na busca por um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado sobre o qual todos tem direito, responsabilidade e 

dever de promover. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 – Carta enviada a CDL 

Prezado comerciante, 

 

 A responsabilidade de zelar pela qualidade do Meio Ambiente é compartilhada entre 

poder público, cidadão e empresas. Cada vez mais, se mostra necessário a participação ativa de 

todos nos esforços de destinar corretamente os resíduos produzidos diariamente. A Prefeitura 

gerencia o recolhimento do lixo domiciliar e está em vias de implementar a coleta seletiva do 

lixo em Ivoti.  

 Já os resíduos gerados por atividades não domiciliares, como comércios e indústrias, 

são de responsabilidade do empreendimento que os gera, conforme disposto na lei federal nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e 

reafirmado nas leis municipais 1625/99 (Política de Preservação e Defesa do Meio Ambiente em 

Ivoti) e 2273/2006 (Código de Posturas municipal). Desta forma, gostaríamos de pedir a sua 

colaboração para mantermos a cidade limpa e sem prejuízos ao Meio Ambiente. Materiais 

como plásticos, isopor, papelão e restos de produção não devem ser descartados no lixo 

comum e não serão recolhidos pela coleta domiciliar. Isto vale até mesmo para resíduos que 

não são considerados perigosos. “A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a 

destinação final” de qualquer resíduo industrial, comercial e de prestação de serviços são de 

responsabilidade da fonte geradora, de acordo com o que determina o artigo 23, parágrafo 4, 

da lei municipal 1625/99.  

 A destinação do lixo pode ser feita de forma colaborativa entre empresas com o 

mesmo tipo de resíduos. Este tipo de prática pode trazer benefícios. Salientamos a facilidade 

para o descarte de poucos dejetos e a redução de custos que esta união pode gerar. Sugerimos 

o contato com a CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas (3563.1500), para auxílio neste sentido. 

Da mesma forma, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. 

 

Ivoti, novembro de 2013                            

 

 

 

 

________________________________________ 

Ninon Rose Frota 

Secretária de Saneamento e Meio Ambiente 


