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Ao longo  do tempo  a  questão  ambiental  vem ocupando progressiva  importância  nos 
meios administrativos municipais. Em 31 de agosto de 1981, foi criada a Lei Federal n° 6.938, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente e seus fins e efeitos. A partir desta Lei  
os municípios passaram a ficar incumbidos da gestão ambiental, em seu território, nas questões 
que dizem respeito aos impactos locais.

Conforme observa Bitoun (1999, p.195):

“... os municípios não são somente instâncias federativas no arranjo 
institucional da Nação; cada um deles é um território caracterizado pela sua 
posição, suas paisagens, suas atividades e suas práticas culturais e políticas 
desenvolvidas por agentes sociais locais e de outras esferas territoriais”.

Ainda  segundo  Bitoun  (1999,  p.195)  numa  conjuntura  de  municipalização,  estas 
especificidades  de  cada  município  devem ser  levadas  em conta  para  facilitar  a  atuação  dos 
gestores municipais no que diz respeito às oportunidades que podem explorar e aos limites que 
se impõe às ações que pretendem desenvolver.

A tendência  à  municipalização  das  políticas  públicas  é  fato  desde a  promulgação  da 
Constituição de 1988, que ao estabelecer as competências das esferas de governo, explicitou com 
mais clareza a responsabilidade dos municípios nas prestações de alguns serviços, assim como 
para atuar em áreas específicas. Foram definidos como de competência municipal a construção 
de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; a proteção ao 
meio ambiente e o combate à poluição, entre outros.

Quanto às competências no trato das questões ambientais, podemos verificar que especial 
atenção é dedicada no Art.23 e 30. 

No Art.23, são estabelecidas como competência da União dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, em especial nos incisos VI e XI nos quais consta que é competência 
municipal:

"VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e de 
exploração de recursos hídricos e minerais em seu território."

De acordo com Lopes (2003), após a constituição, os resíduos sólidos foram abordados 
com maior destaque, devido ao seu grau altamente poluidor, recomendando-se maior fiscalização 
e atuação, ação dos órgãos públicos e privados responsáveis pela preservação ambiental.

No entanto, a tarefa de limpeza pública é atribuída aos municípios nos termos do Art.30 da 
CF 1988, e deve estar prevista na Lei Orgânica Municipal, que tem como finalidade 
estabelecer princípios e diretrizes gerais que condicionem as ações pretendidas pelo serviço 
público municipal.
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Dentro do conjunto de propostas de planejamento para o município, existem instrumentos 
normativos que podem condicionar e colaborar com a prestação dos serviços de limpeza 
urbana, como: o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Parcelamento, a 
Lei Orçamentária, o Código Tributário, o Código de Obras e o de Posturas (CEMPRE, 2000).

Para caracterizar a qualidade ambiental de um território é necessário conhecer a situação dos 
componentes ambientais e dos processos de interação desses componentes neste mesmo 
território. O diagnóstico ambiental serve de base para o conhecimento e o exame da situação 
ambiental do município, visando traçar linhas de ação ou tomar decisões para prevenir, 
controlar e corrigir, os problemas ambientais ali encontrados.

A necessidade de estabelecer procedimentos mínimos para o gerenciamento dos resíduos, 
com vista a preservar e a minimizar os danos ambientais, como a saúde pública e a qualidade 
do meio ambiente são atribuídas na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) n°5 de 05 de agosto de 1993, que possui a definição técnica de resíduos sólidos 
conforme a Norma Brasileira de Resíduos Sólidos 10.004 (NBR, 2004) que classifica os 
resíduos sólidos como: “resíduos nos estados sólido e semi-sólido, 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”.

Essa definição torna evidente a diversidade e a complexidade dos resíduos sólidos.  Os 
resíduos sólidos de origem urbana (RSU) compreendem aqueles produzidos pelas inúmeras 
atividades desenvolvidas em áreas de grandes aglomerações humanas do município, 
abrangendo resíduos de várias origens, como residencial, comercial, de estabelecimentos de 
saúde, industriais, de limpeza pública (varrição, capina, poda e outros), da construção civil e 
finalmente, os agrícolas (ZANTA e FERREIRA, 2003).

Conforme o Compromisso Empresarial Para a Reciclagem – CEMPRE (2000), gerenciar 
o lixo de forma integrada significa: “Limpar o município por meio de um sistema de coleta e 
transporte adequado e tratar o lixo utilizando tecnologias compatíveis coma realidade local; 
ter consciência que todas as ações e operações envolvidas no gerenciamento estão 
interligados, influenciando umas as outras, garantir destino ambientalmente correto e seguro 
para o lixo; conceber um modelo de gerenciamento adequado para o município, levando em 
conta que a quantidade e a qualidade do lixo gerada em uma dada localidade decorrem do 
tamanho da população e de suas características socioeconômicas e culturais, do grau de 
urbanização e dos hábitos de consumo vigente”.

O papel da administração municipal é enfrentar o problema de gerenciar os resíduos 
sólidos de modo a encontrar formas de evitar e reduzir a geração de resíduos que sejam 
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prejudiciais ao meio ambiente e a saúde pública.  Para isso são importantes ações articuladas 
juntamente com a população que deve ter a consciência da problemática dos RSU.

A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos torna-se 
necessária para o cumprimento dos requisitos da Lei 12.305/10, que institui a Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos.

O Plano deverá não somente permitir, mas, sobre tudo, facilitar a participação da população 
na questão da limpeza urbana da cidade, objetivando a conscientização das várias atividades 
que compõem o sistema e dos custos requeridos para sua realização, bem como se 
conscientize de seu papel como agente consumidor e, por conseqüência, gerador de resíduo.
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2 - METODOLOGIA

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve ser, ao mesmo tempo, 
multidisciplinar  e  interdisciplinar.  Multidisciplinar  porque  envolve  diversas  profissões  e 
especialidades. Interdisciplinar porque, tratando de estudar e interferir no meio ambiente, cujos 
elementos  encontram-se  em  permanente  interação,  o  trabalho  das  diferentes  disciplinas  e 
especialidades  devem também se integrar,  de modo que o conhecimento  de cada uma delas 
interagindo com o conhecimento das demais, levem a resultados que se aproximem da realidade. 
Portanto, qualquer plano de ação, sobre que tenha por objetivo o meio ambiente,  precisa ser 
realizado  por  equipe  multidisciplinar,  mas  que  necessariamente  desenvolva  um processo  de 
trabalho interdisciplinar.

Uma  série  de  estudos  e  de  análises  técnicas  permitem  realizar  um  diagnóstico 
(potencialidades e déficits) a partir do qual se elabora um plano de ação ou conjunto de linhas 
estratégicas  e  atuações  concretas  que  deverão  ir  se  incorporando  para  aproximarem-se  ao 
objetivo do desenvolvimento sustentável. 

As propostas da Agenda 21 Local recomendam que a primeira coisa que se deve fazer é o 
diagnóstico do município para a partir daí elaborar o Plano de Ação. Esta solução parece ser a 
melhor no nosso âmbito cultural,  quando se carece de uma sociedade civil forte e de cultura 
participativa  conveniente.  Primeiro  conhecer  a realidade  local  para depois atuar  solidamente. 
Assim o diagnóstico  ambiental  analisa  a  realidade  ambiental  e  permite  marcar  as  pautas  da 
sustentabilidade municipal no novo século.

O ponto crucial de todo este processo é a informação de base da qual se pode dispor, sua 
atualização e confiabilidade, tanto de fontes primárias como secundarias. A busca e revisão das 
informações foi desenvolvida, pensando na futura elaboração de um plano de ação que oriente a 
tomada de decisões por parte dos agentes econômicos e sociais do município, portanto, a seleção 
da informação e o tratamento que recebe estão orientados para a interpretação dos fenômenos em 
estudo, mais do que para efetuar uma descrição radiográfica dos mesmos.

O ponto de partida foi analisar a metodologia das diferentes experiências disponíveis, na 
intenção de adequá-las a realidade do município de Taquari. Assim, foram consultadas fontes 
bibliográficas  secundárias  (informes,  publicações,  revistas),  e  fontes  primárias  (estatísticas 
oficiais, censos, registros, mapas, etc.). 

As atividades  referentes  à análise  ambiental  do território  municipal  visam apresentar, 
para  o  diagnóstico  obtido,  o  encaminhamento  de  planos,  projetos  e  atividades  voltadas  à 
obtenção de melhores condições ambientais. É essa primeira análise do território municipal de 
Taquari, que se expõe a seguir.
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2.1 Prioridades do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos

Este plano tem como prioridade o ordenamento e melhoria do saneamento dos resíduos 
sólidos, estimulando a adoção de novas ações e tecnologias que contemplam:

 Redução do volume de resíduos na fonte geradora;
 Reciclagem de resíduos através do reaproveitamento cíclico de matérias-

primas;
 Promoção de práticas de disposição final, ambientalmente seguras;
 Propor ações que tenham por finalidade a disposição dos resíduos sólidos 

urbanos de diferentes naturezas. 
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3 - OBJETIVO

Gerenciar os resíduos de forma integrada é articular ações normativas, gerenciais, 
financeiras e de planejamento que uma instituição municipal desenvolve, apoiada em critérios 
sanitários,  ambientais  e  econômicos  para  coletar,  tratar  e  dispor  os  resíduos de uma cidade, 
(LEITE, 1993). Desta forma, o PGIRSU de Taquari estabeleceu os seguintes objetivos:

3.1 - Objetivo Geral

O objetivo principal do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos é caracterizar os 
resíduos  sólidos  produzidos  em Taquari  e  promover  sua  redução,  orientando  o  seu  correto 
acondicionamento, coleta, transporte e disposição final.

3.2 - Objetivo Específico

 Realizar  ensaio gravimétrico dos resíduos sólidos domiciliares  no momento de 
sua chegada na área de transbordo, para conhecer os resíduos que serão dispostos em 
aterro sanitário;

 Descrever a situação atual da geração, coleta,  transporte e disposição final dos 
resíduos produzidos no município;

 Reestruturação  da  usina  de  triagem  já  existente  e  complementação  para  a 
realização da compostagem de resíduos sólidos urbanos, visando como meta, a redução 
da problemática ambiental da disposição dos RSU.

 Estabelecimento de uma política complementar de coleta seletiva dos RSU, para 
agregar valor aos recicláveis segregados na usina, visando reduzir o volume de rejeitos 
destinados ao aterro, na quantidade e na qualidade, de materiais recicláveis contidos na 
coleta convencional;

 Inserção  social  de  catadores  de  rua,  permitindo-lhes  melhores  condições  de 
trabalho, através de capacitação individual e coletiva e disponibilização de instrumentos 
públicos,  tendo como meta,  fomentar  a  criação de uma associação ou cooperativa de 
catadores;

 Criação de um programa de educação ambiental, visando complementar a receita 
oriunda da venda dos recicláveis obtidos na usina,  com material  reciclável  de melhor 
qualidade.
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4 - CONFIGURAÇÃO DO TERRITÓRIO

4.1 - Situação de Taquari

O município de Taquari localiza-se à margem esquerda do rio Taquari e apresenta uma 
área territorial de 346 Km2, distribuída entre várzeas, coxilhas e morros, sendo que as cotas do 
município variam entre 5m, às margens do rio, e 278m, na mais alta elevação. A área urbana 
localiza-se a 29°48’15” de latitude sul e 51°52’30” de longitude oeste. Como mostra a figura 1, 
Taquari  limita-se:  ao norte  municípios  de Paverama e  Tabai;  ao  nordeste  Tabai;  ao  sudeste 
Triunfo;  ao  sul  rio  Taquari  –  município  de  General  Câmara;  ao  sudoeste  rio  Taquari  – 
municípios de Venâncio Aires e General Câmara e a oeste rio Taquari – Venâncio Aires e Bom 
Retiro do Sul (Figura 1).

O acesso  principal  da cidade  se dá  através  da  Rodovia  Aleixo  Rocha da Silva,  cuja 

distância do pórtico até a entrada da zona urbana é de 12Km. Dista 100Km da capital, possuindo 

como  vias  de  ligação:  Rodovia  BR  386,  asfaltada,  7Km  passando  ao  norte  do  município; 

Rodovia Maurício Cardoso (RST 287) asfaltada com extensão de 17Km no sentido leste oeste; 

Rodovia RST 035, que liga o município de Taquari com Triunfo e Bom Retiro do Sul, passando 

pelo Rincão São José,  com uma extensão de 35 Km,  rodovia  ainda sem asfalto.  As demais 

estradas  chamadas  TK  são  todas  municipais,  de  terra,  com  extensão  total  de  304Km 

aproximadamente (Figura 2). 

Taquari ganha o nome do rio que banha o município a sul e sudeste. A origem do nome 
Taquari  é indígena,  desdobrando-se a nomenclatura  “taquara” mais  a  última letra  “y” (rios), 
tendo-se, portanto, Taquari, o “rio das taquaras”. 

No percurso em que banha o município o rio Taquari é totalmente navegável, com porto 
natural,  sendo possível  ligações  fluviais  diretas com o Porto de Rio Grande e Porto Alegre. 
Apresenta várias ilhas tais como: Ilha do Pai José, Ilha dos Macacos, Ilha das Flores e Ilha dos  
Bizarro.

O quadro abaixo relaciona as distâncias rodoviárias entre a sede municipal e as principais 
cidades do Estado e importantes centros econômicos mais próximos.
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Tabela 1 - Distância de Taquari aos principais centros econômicos do Rio Grande do Sul.

Centro Econômico Distância (Km)

Pólo Petroquímico (Triunfo) 70

Porto Alegre 100

Caxias do Sul 140

Passo Fundo 280

Santa Maria 195

Pelotas/Rio Grande 395

Fonte: Diagnóstico Sócio-Econômico do Município de Taquari – SEBRAE/RS. 1998
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4.2 - Processo de povoamento e ocupação

O município de Taquari,  segundo relatório do Sr. João Mendes, citado no diagnóstico 
municipal  da  EMATER,  foi  habitada  pelos  índios  Patos,  que  vieram  fugidos  pelo  rio,  das 
margens da lagoa que lhe empresta o nome.  Isso ocorreu ao fim do século XVII quando os 
portugueses  se  apossaram de  seus  domicílios.  Provas  de  seus  paradeiros  são  encontradas  às 
margens do rio (pedaços de potes de barro).  Índios Botocudos, Guamaãs,  Tapes,  Charruas e 
Minuanos passaram e viveram no município.

A colonização do município de Taquari foi essencialmente a luso-açoriano, através de um 
povoamento organizado pelo governo português a partir de 1764 com o surgimento do povoado 
de São José de Tebiquary, onde já em 1760 havia sete casais açorianos, foi fundada pelo então 
governador da Província de São Pedro, Sr. José Custódeo de Sá e Faria em 1764, tendo nessa 
oportunidade mais  de sessenta casais  que se estabeleceram na área onde hoje é a cidade de 
Taquari.1 

Taquari foi o primeiro povoado açoriano planejado pelo governador português em solo 
riograndense. Foi o primeiro burgo organizado por ordem da metrópole lusa, com planta urbana 
traçada,  igreja  e  ruas  projetadas.  Taquari  foi  um  núcleo  açoriano  assentado,  para  apoiar  a 
resistência à penetração espanhola. No passo de Taquari foi montado um grande forte de terra 
batida, capaz de conter vinte peças de artilharia. Em quatro de julho de 1849, Taquari foi elevado 
a categoria de vila, criando-se assim o município de Taquari, a partir do desmembramento de 
Triunfo, e instituiu-se a forma republicana de governo, aos 18 dias do mês de novembro de 1889 
(FAMURS).

Em nove de julho de 1891, a vila de Taquari, foi elevada a categoria de cidade, pela Lei 
Provincial nº 529, cuja instalação ocorreu em 20 de setembro de 1891.

No dia  19 de  setembro  de  1892 foi  promulgada  a  1ª  Lei  Orgânica  do município  de 
Taquari. Em 02 de janeiro de 1895 foi decretado o 1º Código de Posturas Municipais (SEBRAE, 
1998).

A cidade que empresta  o nome a um dos vales mais fértil  do Brasil  é uma das mais 
antigas  do Estado.  É das terras de Taquari  que se originaram a maioria  dos municípios  que 
atualmente compõem o conselho Regional  de Desenvolvimento do Vale do Taquari  e a rota 
turística Vales e Montanhas (FAMURS).

O processo de fragmentação territorial foi significativo até meados do século XX, quando 
o município de Taquari abrangia uma área de 741km2. Entre as décadas de 60 e o final da década 
80  não  houve  desmembramentos,  mas  a  partir  daí,  Taquari  perde  área  com  a  criação  de 
1 Informações obtidas no Museu Costa e Silva na cidade de Taquari.
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Paverama e Tabaí. Assim, com as emancipações ocorridas desde o ano de 1959, o Município 
perdeu 53,3%, ou seja, 395 km2 de sua área.

4.3 - Ocupação atual e perspectivas futuras
Do ponto de  vista  do planejamento  ambiental  de um território  é  fundamental  que se 

considere onde e como vive a população. O tipo de ação que vai se desenvolver para mitigar 
possíveis problemas ambientais depende muito do quão adensada vive esta população, se ela 
vive dispersa ou se vive concentrada em cidades. Assim, a densidade populacional do município 
de Taquari,  que é da ordem de 75,53 habitantes por Km2, não diz muito e é preciso analisar 
outros fatores como o crescimento e a urbanização deste município. A urbanização, do ponto de 
vista  demográfico,  pode  ser  definida  como  o  aumento  relativo  da  população  das  cidades, 
acompanhada, portanto, pela redução da porcentagem dos contingentes populacionais do campo. 

O município de Taquari no Censo 2010 registrou uma população de 26.135 habitantes, 
sendo  que  destes,  21.920  habitantes  (83,87%)  residiam  na  área  urbana  e  4.215  habitantes 
(16,13%) na área rural, o que mostra que Taquari apresenta uma taxa de urbanização semelhante 
a que se observou no mesmo censo para o Estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil como um 
todo.

Para  se  ter  idéia  de  como  a  dinâmica  da  população  evoluirá  no  futuro,  procurou-se 
analisar como foi o comportamento do crescimento populacional e da urbanização de Taquari 
entre 1950 e 2010 a partir da tabela 2.

Tabela 2 - Evolução da população total e da população por domicílio no município 
de Taquari – 1950-2010.
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ANO TOTAL URBANA % RURAL %

1950 27.884 6.438 23,09 21.446 76,91

19601 22.453 6.535 29,10 15.918 70,90

1970 26.786 9.190 34,31 17.596 65,69

1980 28.913 13.137 45,44 15.776 54,56

19912 24.741 15.346 62,03 9.395 37,97

20003 25.859 20.778 80,35 5.081 19,65

2010 26.135 21.920 83,87 4.215 16,13

1 Emancipação do município de Bom Retiro do Sul em 1959.

2 Emancipação do município de Paverama em 1988.

3 Emancipação do município de Tabai em 1997.

Fonte: IBGE

A  partir  de  uma  leitura  simples  da  tabela  2  verificamos  que  a  população  total  do 
município de Taquari diminuiu 6,27% nos últimos sessenta anos, no entanto, deve-se considerar 
que, neste mesmo período, Taquari  perdeu 53,3% do seu território,  com as emancipações de 
Bom Retiro do Sul, Paverama e Tabai. Mesmo assim, o que se pode afirmar é que, certamente, o 
município de Taquari como um todo, não vem atraindo população nos últimos anos.  

Por outro lado, neste mesmo período, há um aumento da população urbana em Taquari. 
Cabe destacar que também no Brasil e também no estado do Rio Grande do Sul o processo de 
urbanização se intensifica a partir da década de 50. Em termos relativos, nestes sessenta anos a 
situação domiciliar se inverteu no município de Taquari; em 1950, 76,91% eram rural e 23,09% 
urbana, em 2010, 16,13% eram rural e 83,87% urbana (Figura 3). No entanto, enquanto no Brasil 
e no Rio Grande do Sul a maior parte passou a residir em áreas urbanas a partir dos anos setenta, 
em Taquari este processo só se deu na década seguinte. 
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Figura 3- Taquari - Distribuição da População por situação de domicílio 1950-2000. 
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Podemos observar, no gráfico, que a população rural foi diminuindo, em termos relativos 
desde 1950, sendo esta diminuição de 25,77% na década de cinqüenta, na década de sessenta 
notamos um acréscimo de 10,54% da população rural, na década de setenta uma diminuição de 
10,34%, 40,45% a menos  na década de oitenta  e  na década  de noventa uma diminuição de 
45,92%. Pode-se cometer um erro, de análise, se não considerarmos as mudanças que o território 
de Taquari, sofreu neste período, com as emancipações de Bom Retiro do Sul (1959), Paverama 
(1988) e Tabai (1997). Observa-se, Tabela 2, que o esvaziamento do meio rural é perceptível ao 
longo do período, mesmo que se considere que boa parte da diminuição da população rural está 
relacionada ao desmembramento de territórios.

Quanto  ao  crescimento  da  população  urbana,  cabe  destacar  um  aspecto  que  o 
planejamento  ambiental  desta  municipalidade  deve  levar  em  conta.  A  década  em  que  a 
população urbana mais cresceu foi a década de 90, entre os censos de 1991 e 2000 se registra um 
crescimento  de  35,39%  da  população  urbana,  já  no  censo  de  2010,  comparando  com  os 
resultados do censo 2000, nota-se um crescimento de 5,5%.

 A leitura da dinâmica da população no município de Taquari nos mostra que, enquanto a 
área  rural  se  esvazia  a  área  urbana  cresce.  Com a urbanização  significativa  de  Taquari  nos 
últimos anos, pode-se esperar do ponto de vista ambiental, um agravamento dos atuais problemas 
derivados da concentração populacional na área urbana, em especial aqueles relacionados aos 
recursos hídricos e geração de resíduos.
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4.4 - Caracterização climática

Taquari  localiza-se  a  29º48'15"S  e  a  76m  do  nível  do  mar,  portanto,  encontra-se, 
conforme Strahler (1984), inserida na Zona Subtropical Sul. Esta Zona, em especial na porção 
oriental  do  continente  Sul-Americano,  tem  suas  características  climáticas  associadas  à  esta 
posição  e  aos  seguintes  centros  de  ação:  Anticiclone  do  Atlântico  Sul,  Ciclone  Migratório 
Subantártico, Anticiclone Polar, Baixa do Chaco e o Doldrum (Convergência Intertropical). 

O campo do vento é comandado pelo sistema de alta pressão quase permanente situado 
sobre o Oceano Atlântico, cujo papel principal é o de determinar o regime de circulação do vento 
do oceano para o continente e vice-versa, que define ventos predominantes de sudeste.

No verão, a Convergência Intertropical (CIT) migra para sul como resultado do 
crescente aquecimento das áreas continentais e oceânicas no hemisfério sul. Quando este 
cinturão de baixas pressões migra para sul ele traz instabilidade atmosférica também para a 
Região Sul do Brasil. Tempestades convectivas, resultantes do aquecimento e ascensão de ar 
tropical marítimo instável são comuns nesta estação. 

No inverno, por outro lado, quando a CIT se retrai para o norte, é o Anticiclone do 
Atlântico Sul que influencia os tipos de tempo. Neste período, ventos úmidos de nordeste 
trazem tempo relativamente estável. Porém a área em que se situa a Região do Vale do 
Taquari é constantemente afetada pelos sistemas de mau tempo próprios da zona de ventos de 
oeste das latitudes médias. O ar polar marítimo, frio e relativamente instável, flui para 
nordeste trazendo frio e tempo chuvoso e, algumas vezes, tormentoso para a região. 

A baixa do Chaco centrada no interior continental é basicamente uma baixa térmica 
induzida por uma alta pressão na atmosfera superior. Este centro de baixa pressão não tem 
uma influência tão marcada no padrão dos tipos de tempo no Rio Grande do Sul, embora, 
durante o verão, a sua presença incremente o fluxo de ar marítimo tropical para o interior do 
continente aumentando, desta forma, as precipitações. No inverno, a Baixa do Chaco não 
exerce nenhuma influência regional, uma vez que o sistema se dissipa ou se move mais para 
norte.

Em função desta  dinâmica  atmosférica,  também as massas  de ar  atuantes  apresentam 
alternância sazonal. Durante a maior parte do ano, principalmente na primavera e no verão, a 
área recebe incursões da massa tropical marítima, que é quente, úmida e instável. Gerada na 
borda  ocidental  do  Anticiclone  do  Atlântico  Sul,  é  responsável  pelas  altas  temperaturas 
associadas a elevados teores de umidade, favorecendo a ocorrência de mormaços2 nos meses de 
janeiro e  fevereiro.  As características  higrométricas  desta  massa de ar  são responsáveis  pela 
presença de névoa úmida e pelas intensas e passageiras chuvas convectivas, típicas das tardes de 
verão.  Eventualmente,  nos  meses  de  verão,  podem  ocorrer  penetrações  da  massa  tropical 
continental, que é quente e seca, sendo responsável pelas altas temperaturas com baixa umidade 
(Rocha, 1977).

2 Tempo quente e úmido
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No outono e no inverno, a penetração da massa polar marítima, gerada sobre a ampla 
superfície oceânica que circunda o sul do continente, é mais freqüente. Apresenta-se sob a forma 
de anticiclones  migratórios precedidos pela descontinuidade da frente  polar,  determinando as 
abundantes  precipitações  hibernais.  Após  a  passagem  da  frente,  ocorrem  temperaturas 
extremamente baixas com tempo relativamente estável. Assim, nesta época do ano se sucedem, 
em questão de poucos dias, situações de tempo variadas em função da alternância das massas de 
ar atuantes. O tempo estável, sob o domínio da massa tropical marítima, vai se instabilizando 
com o aumento da temperatura. A passagem de frente fria provoca chuvas pesadas, que, depois, 
são sucedidas por chuvas finas e intermitentes. Após a passagem da frente, com o declínio da 
temperatura e o domínio da massa polar marítima, o tempo volta a estabilizar-se. Esta situação 
permanece  por  alguns  dias  quando,  com o  enfraquecimento  do  anticiclone  polar,  retorna  o 
anticiclone subtropical e recomeça o ciclo novamente (Ferraro & Hasenack, 1995).

Para fazer a caracterização climática de Taquari, utilizaram-se os dados do período 1964 
a 1977 da estação meteorológica da FEPAGRO localizada próximo à sede municipal. 

Com base nestes dados pode-se dizer que a temperatura média anual é 20,2ºC sendo que a 
média  do  mês  mais  quente  é  25,6ºC  e  a  média  do  mês  mais  frio  é  14,8ºC.  Em relação  à 
temperatura máxima absoluta observou-se que esta ocorreu no mês de dezembro com 39ºC, já a 
mínima absoluta ocorreu no mês de junho com -2,6ºC.

A média  de precipitação anual  é  de 1.457,9mm,  no entanto  registraram-se anos com 
2.050,4mm e outros com 1.105,9mm/ano. Apesar de estar classificado num tipo climático de 
chuvas bem distribuídas ao longo do ano nota-se que o período de junho - setembro é mais  
chuvoso e os meses de abril, maio, outubro e novembro são normalmente os menos chuvosos.

Conforme os registros para Taquari (1964-1977), neste período o vento predominante do 
ano  foi  o  sudeste,  o  que  vale  também  para  todos  os  meses  do  ano.  O  segundo  vento 
predominante foi o leste, o que também se registrou na maior parte dos meses do ano, exceto os 
meses de janeiro, maio e junho, quando se registrou com mais freqüência um vento de noroeste. 
A velocidade máxima dos ventos, registrada no período, foi de 14m/s e a mínima foi de 6m/s.

Neste período, 12 anos, a média da umidade relativa do ar ficou em 77%, sendo que as 
médias mais altas ocorreram nos meses de maio a agosto. 

4.5 - Distribuição dos recursos hídricos superficiais
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O município de Taquari apresenta um importante sistema hidrográfico, destacando-se o 
rio Taquari e afluentes de médio e pequeno porte (Figura 4). O rio passa a sudeste do município,  
numa extensão de 36,5 Km da foz da Sanga do Tigre, jusante da ponte de Mariante PK (ponto 
quilométrico) 106+300, até a foz do arroio Santa Cruz. O rio Taquari serve de limite com os 
municípios de General Câmara (ao sul) e Venâncio Aires (a oeste), numa extensão total de 53 
Km. A zona urbana do município situa-se defronte aos PKs 86,87,88 e da ilha dos Bizarro.

Algumas atividades do município estão diretamente ligadas ao rio, há que se destacar, 
além da importância para o abastecimento urbano e irrigação de culturas na área rural, por ser 
navegável, permite a existência de um terminal de embarque de cereais e dois estaleiros.

O rio Taquari é o principal responsável para a navegação fluvial da região, apresentando, 
conforme diagnóstico SEBRAE, 1998, as seguintes características e importâncias:

 Nasce  nos  Aparados  da  Serra,  com  o  nome  de  rio  das  Antas,  e  desde  já  possui 
importantes qualificações sócio econômicas, pela sua utilização enquanto recurso natural, e sua 
potencialidade de atração turística e desenvolvimento ecológico;

 Possui condições de navegação fluvial,  tanto de importância militar  como econômica, 
que possibilita transporte para a distribuição de produtos, principalmente em termos de grãos e 
mais recentemente transporte de chips (cavacos de lenha) até o Porto de Rio Grande e de lá 
segue para o Japão, exportado através da empresa MITA S/A, com sede às margens do rio.

O rio  Taquari  possui  um vale  aberto,  formando  extensas  áreas  de  várzeas  sujeitas  a 

enchentes periódicas, que fertilizam o solo com deposições provenientes de regiões mais altas. 

Ao  mesmo  tempo  em  que  fertilizam  o  solo,  as  enchentes  causam  grandes  transtornos  em 

ambientes urbanos e arrasam a safra de agricultores da região. As principais culturas, exploradas 

na várzea do rio, são o milho e o arroz irrigado.

Os principais arroios do município são todos contribuintes do rio Taquari, como mostra a 
figura 4, e de montante para jusante são:

 Arroio Capivara – localiza-se a noroeste do município, servindo, em grande parte, como 
limite  com o município de Bom Retiro do Sul. Da nascente do arroio capivara,  que fica na 
comunidade de Pedra Grande, no município de Paverama, até sua foz no rio Taquari, junto à Ilha 
Capivara, este percorre uma distância de 34Km. Em sua margem esquerda temos um afluente 
importante,  denominado  Arroio  do  Potreiro,  que  mais  a  montante  é  chamado  de  Arroio 
Carapuça, este com sua nascente na localidade de Aterrados. O arroio do Potreiro percorre uma 
distância de 22Km da nascente até sua foz;

 Arroio Tinguité – inicia nos fundos do CTG Pelego Branco, se forma como arroio na 
esquina da rua Teobaldo Kern e, após percorrer apenas 6Km deságua no passo da barca, rio 
Taquari PK 88. Este arroio é formado por uma rede de pequenos arroios, que em sua grande 
maioria nascem nos subúrbios da cidade. Este arroio é um dos mais poluídos, pois é receptor de 
grande parte dos esgotos sanitários da zona urbana;

 Arroio Pesqueiro – é o primeiro arroio de expressão a jusante da sede do município, 
sendo que parte das águas urbanas escoam para o mesmo, entre elas destaca-se um grande açude, 
denominado açude do Mesquita, localizado no perímetro urbano. Quatro quilômetros acima de 
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sua foz, este passa a ter a denominação de Arroio das Pedras, com uma extensão de 15Km até 
sua nascente,  que fica  a  2,5Km do entroncamento  das  rodovias  Maurício  Cardoso e  Aleixo 
Rocha da Silva (município de Tabai). Seus afluentes principais são: Arroio Fonte Grande, onze 
sangas e seis açudes. Sua foz desemboca no rio Taquari no PK 75, na ponta do montante da “Ilha 
do Pai José”;

  Arroio da Pedreira – nasce no centro do município, na fonte d’água da chácara do Sr. 
José Leite Costa, passa pelo loteamento Parque da Pedreira, pela rua Manoel Viana, Avenida 
Júlio  de  Castilhos,  Passo  da  Aldeia  e  na  divisa  com  a  empresa  Satipel  com o  loteamento 
Professor Emílio Schenck e sua foz no rio Taquari PK 86. Estima-se que este arroio, também,  
seja um dos mais poluídos, sendo que ao longo de seu curso recebe muitos dejetos de esgoto 
doméstico;

 Arroio Santa Cruz – mais de 80% das águas do município, dividem-se entre os Arroios 
Capivara  e  Santa  Cruz.  Este  arroio  localiza-se  ao  leste  do  município,  fazendo  o  limite  do 
município de Taquari com Triunfo, numa extensão de 21Km. Suas nascentes são em: Catupi, 
Montenegro, Tabai, Paverama, Morro Bonito, Morro dos Cavalos, Lajeadinho, Cabriúva e Baixo 
do Sul. Desemboca no rio Taquari no PK 73 e seus efluentes são: Arroio Invernado, Arroio Serra 
Vermelha, Arroio Rodrigues, Arroio Passo da Areia, Arroio do Lajeado, Sanga da Areia e várias 
sangas  sem denominações.  Desde  sua  nascente  até  sua  foz  este  arroio  percorre  um total  de 
48Km;

 Pequeno  córrego,  sem denominação,  que  nasce  nas  terras  da  empresa  Milênia  Agro 
Ciências S.A., atravessando a Avenida Julio de Castilhos, passando pela área da empresa Satipel 
Industrial S/A e deságua no rio no PK 85.
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Toda  a  rede  hidrográfica  secundária  do  município  apresenta  basicamente  os 
mesmos problemas, tais como:

 Grande refluxo de água por ocasião de enchente do rio;
 Arroios excessivamente sinuosos, característica comum em regiões planas;
 Arroios obstruídos por árvores e assoreamentos, causando a impossibilidade de 

uso, ou a subtilização de muitas várzeas;
 Os efluentes originários das lavouras que, ao escoarem, carregam contaminantes 

para os arroios;
 Os arroios são receptores de efluentes cloacais, humanos e animais, gerados pelos 

centros  urbanos e  propriedades  rurais,  devido à  inexistência  ou a  práticas  totalmente 
inadequadas na coleta, tratamento e disposição final dos mesmos.

Estes arroios têm sido utilizados, em muitos locais, como fontes de irrigação para arroz, 
principalmente em seus quilômetros finais, onde atravessam áreas bastante planas e, portanto 
propícias a este tipo de cultura.

Recentemente realizou-se coleta de água de arroios e córregos, que passam pela zona urbana 
do município, onde foram selecionados dez pontos para a realização de análise físico 
químicas e microbiológicas. Os resultados das análises, realizadas pelo Laboratório 
Laborquímica, indicaram a contaminação por coliformes fecais e totais em todos os pontos 
coletados, conforme resolução CONAMA nº 20/86.

Outro problema relacionado à qualidade da água está ligado aos dejetos animais,  que 
causam  sérios  problemas  de  saúde  ao  homem  e  ao  meio  ambiente.  Segundo  consta  no 
Diagnóstico Municipal da EMATER, cerca de 90% das águas consumidas na zona rural estão 
contaminadas  por  coliformes  fecais.  Isto  ocorre  porque  na  maioria  das  propriedades,  as 
estrumeiras são inadequadas e o manejo do esterco é incorreto,  causando a contaminação do 
lençol freático.

4.6 - Recursos minerais e pedológicos

As potencialidades e fatores de sustentabilidade a considerar, relacionados aos recursos 
minerais  e  pedológicos  partem  do  entendimento  da  origem  e  composição  geológica  e  da 
configuração geomorfológica da área para, a seguir serem considerados efetivamente os recursos 
relacionados às potencialidades quanto à extração mineral e de solos da região.
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4.6.1 - Geologia

Segundo o Diagnóstico Sócio-Econômico, elaborado pelo SEBRAE em 1998, a região 
onde insere-se o município de Taquari possui, uma coluna estratigráfica característica de zona de 
depressão, uma vez que insere-se no compartimento geomorfológico denominado Depressão 
Central Gaúcha, mais especificamente, na Depressão do Jacuí. Esse compartimento é 
basicamente constituído por sedimentos Gondwanicos da Bacia do Paraná, e por sedimentos 
mais modernos, que capearam os primeiros. Este compartimento apresenta-se relativamente 
plano. De maneira geral, os sedimentos que compõem a Depressão são basicamente arenitos, 
siltitos e folhelhos.

O mapa seguinte (Figura 5) representa a disposição geológica do município, sendo seu 
detalhamento apresentado a seguir.
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A composição litológica majoritária no terreno sobre o qual se assenta o município é, 
portanto, constituída por arenitos médios a finos, siltitos argilosos e lamitos, friáveis, de cores 
vermelha, castanho-avermelhada, cinza amarelo e branca. Esses arenitos são formados por grãos 
subangulosos  e  subarredondados  mostrando  estratos  descontínuos,  lenticulares,  com 
estratificação cruzada,  acanalada e tangencial.  Localmente,  ocorrem níveis de conglomerados 
intraformacionais e petromíferos. Os sedimentos mais finos mostram-se maciços, com fratura 
conchoidal e concreções carbonáticas, observando-se a presença de níveis lenticulares de arenito 
com pouca continuidade lateral. A seqüência, em seu todo, apresenta características de deposição 
em ambiente fluvial, com depósitos lacustres intercalados. Segundo o mapa do Levantamento 
dos Recursos Naturais do IBGE, projeto RADAMBRASIL (1996), em escala 1:1.000.000, essa 
litologia pertence à formação Rosário do Sul (TRrs) que abrange uma grande parte do território 
do município a qual pode ser visualizada no mapa através da representação feita pela cor verde.

Conforme  diagnóstico  do  SEBRAE,  em  uma  faixa  da  porção  Leste  e  Norte  do 
município,  encontra-se,  outro  tipo  de  litologia,  caracterizada  pelos  arenitos  de  coloração 
vermelha,  rósea  e  amarelo-clara,  finos  a  médios,  feldspáticos,  bimodais,  com  grãos 
arredondados e foscos. Esta litologia é característica da Formação Botucatu (Jb), representada 
no  mapa  pela  cor  amarela.  Os  arenitos  desta  formação  apresentam  estratificação  cruzada 
tangencial de grande porte, tendo sido depositados por ação eólica em ambiente desértico.

Nas  proximidades  do  rio  Taquari  predomina  uma  larga  faixa  deposicional  (Qa), 
caracterizada por depósitos aluvionares,  areias,  cascalheiras  e sedimentos  síltico-argilosos de 
planícies de inundação,  terraços e depósitos de calha de rede fluvial  atual  e subatual.  Estes 
depósitos aluvionares estão representados no mapa pela cor laranja.

No  sentido  Norte  e  Nordeste,  nas  partes  mais  elevadas,  salientam-se  características 
litológicas da Formação Serra Geral (JKsg), constituídas por duas seqüências vulcânicas: uma 
básica  e  outra  ácida.  Nessa  porção  ocorrem,  predominantemente,  rochas  efusivas  básicas, 
comumente  basaltos  e  fenobasaltos  (representado  no  mapa  pela  cor  vermelha).  Apenas  em 
algumas  porções,  capeando  as  efusivas  básicas,  ocorre  uma  pequena  seqüência  de  rochas 
efusivas  ácidas  constituídas,  em  geral,  por  riolitos  felsíticos,  dacidos  felsíticos  e  seus 
correspondentes  termos  vítreos.  Ocasionalmente,  salientam-se  camadas  de  arenitos  médios  a 
finos (SEBRAE, 1998).

4.6.2 - Geomorfologia

A geomorfologia da Depressão Central (Unidade Geomorfológica Depressão do Rio Jacuí), 
onde insere-se parte da região do Vale do Taquari, constitui um relevo suave-ondulado 
(colinas suaves e contínuas) associadas a extensas planícies. Não apresenta grandes variações 
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altimétricas dando à paisagem um caráter monótono, onde dominam as formas alongadas de 
topo convexo, também conhecido como coxilhas. Segundo o Projeto RADAMBRASIL, em 
termos geomorfológicos, o município apresenta zonas de acumulação fluvial, zonas 
depressionadas, superfícies de aplanamento, patamares intermediários, típicos da Serra Geral 
e alguns morros testemunhos. Esse contexto pode ser melhor observado no mapa seguinte, 
onde estão registradas essas características de relevo (Figura 6).
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Nas proximidades do rio Taquari há predominância do modelado de acumulação (Atf), com 
terraços fluviais, caracterizando áreas planas, em geral levemente inclinadas, apresentando 
rupturas de declive em relação ao leito do rio e às várzeas recentes situadas em nível inferior, 
entalhada devido às mudanças de condições de escoamento e conseqüente retomada de 
erosão. Essa zona de terraços fluviais pode ser visualizada no mapa nas porções Oeste e 
Sudeste do município, representadas pela cor amarela.

Distribuídos no território municipal, em boa parte de sua totalidade, de acordo com o 
Diagnóstico  do  SEBRAE,  aparecem  modelados  de  aplanamento  (Dg1)  e  de  dissecação 
homogênea. A superfície de aplanamento é elaborada por processo de pediplanação podendo 
ocorrer em diversos tipos de litologia. O modelado de dissecação abrange a dissecação fluvial, 
isto  é,  que  não  obedece  ao  controle  estrutural,  definida  pela  combinação  das  variáveis 
densidades  e  aprofundamento  da  drenagem.  A  densidade,  neste  caso,  é  grosseira  e  o 
aprofundamento  da  drenagem  é  classificado  como  1  em  uma  escala  que  varia  de  1  a  32 

(representada no mapa com a cor vermelha – Figura 6).

Na direção Norte do município também se verifica modelado de dissecação, neste caso, a 
densidade é média e o aprofundamento da drenagem classifica-se como 1 (Dm1). A oeste a 
densidade  é  grosseira.  Esta  disposição  geomorfológica  encontra-se  representada  pela  cor 
laranja.

No extremo Norte verifica-se algumas áreas mais elevadas, com topografia acidentada, 
caracterizando  a  Serra  Geral  (Dg),  representada  por  grandes  degraus  ou  patamares 
intermediários, comuns entre áreas da Depressão e Planalto. Esses patamares da Serra Geral 
estão representados pela cor azul.

Nas porções Norte-Nordeste do município há também presença de morros testemunhos, 
atestando a presença de uma antiga topografia com cotas mais elevadas.  Por fim, no sentido 
Centro-Sul  do  município,  e  em  direção  a  General  Câmara  e  Triunfo,  há  ocorrências  de 
superfícies pediplanadas (P). Essas superfícies de aplanamento são elaboradas por processos de 
pediplanação, podendo ocorrer em diversos tipos de litologias. Essa situação está representada 
no mapa pela cor verde.

4.6.3 - Extração mineral

Taquari  não  se  caracteriza  como  um município  onde  a  extração  mineral  seja 
significativa. Em função da maior dificuldade de se explorar o carvão na área, a extração mineral 
se restringe às pedreiras e cascalheiras com finalidade para a construção civil.

As pedreiras se localizam nos morros testemunhos existentes no município, local onde 
também se encontra o restante das matas nativas. A exploração destas pedreiras, na sua maioria, 
é feita de forma artesanal pelos próprios donos das terras e sem o devido licenciamento. Extrai-
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se, principalmente a pedra gres (arenito). Esta exploração sem qualquer técnica e licenciamento 
ambiental  está  causando danos à  vegetação nativa  e  a  fauna,  existente  nestas  matas.  Outros 
impactos negativos desta exploração são: escorregamentos e deslizamentos, erosão e depósitos 
de rejeitos.

A cascalheira explorada pelo município localiza-se a cerca de 8 Km a noroeste da sede 
municipal. O local se caracteriza por uma barra em pontal, que já é explorado pela prefeitura há 
mais de vinte anos. A metodologia adotada, para a retirada do cascalho, consiste no acesso direto 
ao  material,  no  leito  do  rio  Taquari,  com o  uso  de  equipamentos  como  draga  sob esteiras, 
caminhões  caçamba  e  carregadeiras.  A retirada  do material  é  feita  em períodos  de  vazante, 
geralmente nos meses de dezembro a março, onde o leito do rio chega a recuar mais de 30m das 
margens. A média mensal da retirada do cascalho é de aproximadamente 1.500m3/mês.

4.6.4 - Solo

Do ponto de vista pedológico, faz-se mister num estudo como este inicialmente 
considerar as características de cor e textura dos solos na área do município de Taquari e, 
posteriormente, as suas qualidades para os mais diversos usos e os riscos de contaminação a 
eles associados.

A classificação do solo segundo o mapa do levantamento dos recursos naturais, projeto 
RADAMBRASIL  –  IBGE  (1996),  em  escala  1:1.000.000  abrange,  de  forma  genérica,  três 
classes  distintas  de  solo:  solo  brunizém,  planossolo  eutrófico  e  solos  podzólicos  vermelho- 
amarelo (Figura 7). Esses solos apresentam as características seguintes:

  Brunizém: são solos com textura argilosa e muito argilosa, localizados junto à várzea do 
Rio  Taquari  e  em  associação  a  solos  litólicos  eutróficos  com horizonte  A  chernozêmico  e 
moderado e textura média e argilosa, relevo ondulado, com representação no mapa em cor lilás;

  Planossolo eutrófico: são solos de várzea, com condições físicas e químicas favoráveis a 
lavoura de arroz.  Possuem transição de A para B moderada,  textura arenosa média e média-
argilosa  + Glei  Pouco Húmico eutrófico:  são solos com transição  para A moderada,  textura 
média e argilosa e comuns em relevo plano e encontram-se representados pela cor verde;
  Solos  podzólicos  vermelho-amarelo,  álico  e  distrófico:  são  solos  com  significativo 

aumento de argila do horizonte A para o B, por isso, exigem cuidados com a erosão e podem 
ser  destinados  a  lavouras  temporárias.  Nessa  classe  destacam-se  os  solos  podzólicos 
vermelho-amarelo álico e distrófico, por vezes com transição abrupta ou clara do horizonte A 
para  B,  horizonte  A  moderado,  possui  menos  óxido  de  ferro  e  apresenta  problemas  de 
fertilidade e acidez,  necessitando de correção química.  A textura é areno-argilosa, arenosa 
média e média-argilosa. Normalmente o solo podzólico vermelho escuro álico apresenta-se 
com transição  de  A para  B moderada,  textura  média  argilosa  e  relevo  suave-ondulado  a 
ondulado. Em geral, apresenta mais óxido de ferro, alumínio e baixa fertilidade, necessitando 
de  correção  química.  Essa  classe  abrange  quase  todo  o  território  do  município,  melhor 
visualizado no mapa através da cor amarela.
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As unidades de classificação de solos, adotada pela EMATER, e verificadas no município 
de Taquari são:

 Argissolo vermelho distrófico;
 Planossolo hidromórfico eutrófico arênico;
 Latossolo vermelho distróferrico típico;
 Chernossolo hálico órtico típico;
 Chernossolo argilúvico férrico típico.

Outro tipo de classificação, adotado pela EMATER, em seu diagnóstico municipal, diz 

respeito à capacidade de uso da terra para fins conservacionistas. A classificação para capacidade 

de uso da terra, que utiliza oito classes, divide as terras em próprias e impróprias para cultivos 

anuais.
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Segundo  Vieira,  1983,  primeiro  estabeleceu-se  as  oito  classes  e  em  segundo  lugar 

convencionada uma cor para indicar cada classe de terra no mapa. A cor indica,  portanto, a 

qualidade da terra, a sua aptidão às culturas intensivas, moderadas, etc., ou não e o grau geral de 

dificuldades de risco que está sujeita em seu uso direto sem avarias. É, por conseguinte, a cor um 

dos símbolos que mostram as diversas classes, as quais são chamadas de classes de capacidade 

de uso, (Figura 8).

Além das cores as classes são representadas por números romanos.  De acordo com a 

maior adaptabilidade às terras apresentam-se:

 Terras próprias para cultivos anuais: classes I, II, III e IV;
 Terras impróprias para cultivos anuais: classes V, VI, VII, VIII.

As classes I, II, III incluem terras que estão capacitadas a um cultivo regular, enquanto a 

classe IV pode ser cultivada ocasionalmente, ou seja, de uma maneira limitada.

As  classes  V,  VI  e  VII  abrangem as  não  adaptadas  ao  cultivo  freqüente,  a  não  ser 

pastagens  e  florestas.  A classe  VIII  é  reservada  às  que  não  servem para  cultivos,  pastos  e 

florestas, mas que em parte podem ser destinada à vida selvagem.

Segundo  Diagnóstico  Municipal,  elaborado  pela  EMATER,  baseado  neste  tipo  de 

classificação, o território do município de Taquari possui as oito classes de solo, porém para a 

classe VI não se é feito referências devido não ser representativa ficando diluída nas demais. 

 Classe I, II e III   –  23.230ha (67,14%);
 Classe IV e V     –   8.882 ha (25,67%);
 Classe VII e VIII –   2.488 ha (7,19%). 

Nas classes I, II e III, encontra-se em torno de 25% (5.807ha), utilizados com culturas 
anuais e 68% (15.796ha), com culturas permanentes entre as quais: citricultura, reflorestamento e 
pastagens naturais. Ainda nessa classe observa-se desmatamento de locais indevido como, por 
exemplo, às margens dos cursos d’água e nascentes.

Nas classes IV e V, tem-se utilizações indevidas, ou seja, 18% (1.598ha), utilizadas como 
culturas  anuais,  com pouca preocupação com a conservação do solo,  tanto para a fertilidade 
como erosão.

Nas  classes  VII  e  VIII,  que  apresentam  alta  suscetibilidade  a  erosão,  a  prática  da 
agricultura anual representa 10% (248,8ha), portanto, só isso já mostra a agressão do homem ao 
meio ambiente.

Levando  em conta  as  diferentes  classificações  de  solo,  pode-se  afirmar  que,  de  uma 
maneira  geral  o  solo  de  Taquari,  é  arenoso  com algumas  manchas  de  basalto.  Também se 
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verifica às margens do rio solo de aluvião. As amostras de solo de classe III a IV analisadas pela 
equipe da EMATER3 mostram teores e percentagens que variam entre:

 matéria orgânica – 1,5% a 3,5%;
 pH – 4,8 a 5,8;
 P – 2,5ppm a 15ppm;
 K – 45ppm a 100ppm;

A exigência de calcário é alta, entre 6 t/ha e 12t/ha. A topografia é variada, tendo-se as 
regiões  mais  planas  ou  com relevos  suaves  às  margens  do  rio  Taquari,  Campo  do  Estado, 
Fazenda Lengler, Costa do Santa Cruz, Passo do Santa Cruz e Carapuça. Na região de Costa do 
Capivara e Júlio de Castilho, temos alguns morros ou elevações mais acentuadas. O solo em 
parte é arenoso, facilmente erodido e pobre em elementos químicos.

A contaminação do solo, pela agricultura é restrita no município, pois o tipo de uso do 
solo, com predominância extrativista,  utiliza  poucos produtos agrotóxicos,  bem como adubos 
químicos.  Exceções  às  áreas  de  produção  de  fumo,  citricultura  e  produção  de  melancia 
tecnificada.

3 Informações do Diagnóstico Municipal – Taquari-RS - EMATER 2000

35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI – RS

36



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI – RS

5 - RECURSOS DO MEIO BIÓTICO

A  vegetação,  e  a  flora  que  a  constitui,  é  um dos  mais  importantes  indicadores  das 
condições naturais do território, das influências antrópicas recebidas, além de ser, um elemento 
capital na caracterização da paisagem e o suporte das comunidades faunísticas. A proteção da 
biodiversidade significa a garantia de sobrevivência de espécies que possibilitam o equilíbrio aos 
ecossistemas.Tudo  isso  torna  indispensável  à  análise  do  recobrimento  vegetal  do  solo  no 
diagnóstico ambiental. Por outro lado, a presença, ou não de certas espécies da fauna, podem 
indicar o grau de sustentabilidade ou degradação de um território.

5.1 - Distribuição da Vegetação

O município de Taquari está inserido na região denominada Depressão Central, junto à 
Encosta Meridional do Planalto. A vegetação, segundo projeto RADAMBRASIL (1986), é 
classificada como sendo uma Floresta Estacional Decidual. Como se sabe, a Floresta Decidual 
é assim denominada devido a sua ecologia, este conceito ecológico está ligado, em primeiro 
plano, ao clima regional, caracterizado por duas estações distintas: uma seca e uma chuvosa; 
soma-se a isto a acentuada variação térmica que provoca a estacionalidade foliar daqueles 
elementos dominantes no estrato emergente.

Apesar de não existirem estudos específicos sobre a cobertura vegetal original, têm-se 
indícios,  pelos  tipos  de  solo,  que  a  cobertura  florestal  certamente  cobria  mais  de  60% do 
território  municipal.  Atualmente  esta  cobertura  é  bastante  frágil,  restringindo-se  as  áreas 
inaproveitáveis, tais como áreas de inundação freqüente junto a arroios, e áreas de encostas de 
alta declividade, que também contribuem com a formação do ecossistema florestal.

A flora destes ecossistemas florestais não se resume às espécies nativas, há uma série de 
espécies  exóticas  compondo  o conjunto.  Os desmatamentos,  no município  de Taquari,  estão 
ocorrendo devido ao  aumento,  nos  últimos  anos,  das  áreas  de plantio  de  florestas  para  fins 
econômicos, nas várzeas para a plantação de culturas, principalmente o milho e o arroz irrigado 
e, nos morros testemunhos devido à exploração da pedra grês (arenito).
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5.2 - Fauna

Contrariamente a vegetação, a fauna é um fator difícil a inventariar pela dificuldade de 
cartografar,  valorar  e  predizer  sua  evolução.  Estas  dificuldades  estão  relacionadas  a  várias 
características  próprias  das  comunidades  faunísticas,  como  as  seguintes:  sua  mobilidade  no 
espaço; a diferença que pode existir entre os locais de alimentação, nidificação e reprodução; sua 
variação no tempo, por estarem submetidas a flutuações periódicas nem sempre conhecidas. 

Embora não exista estudo específico nesta área, temos indícios que o território de Taquari 
possui  uma  variedade  de  ecossistemas  que  proporcionam,  desta  forma,  uma  diversidade  de 
espécies de animais, vertebrados e invertebrados. O habitat desses animais está reduzido a áreas 
bastante restritas, destacando-se: - os banhados, os quais, com a implantação de novas técnicas 
de  plantio  de  arroz  (pré-germinado)  e  a  abertura  de  açudes  sem  prévia  autorização,  estão 
diminuindo  bastante;  -  os  morros  detêm  uma  importante  diversidade  de  flora  e 
conseqüentemente fauna, apesar das explorações das pedreiras, que encontram-se nestes locais; - 
os arroios e o próprio rio Taquari.

Apesar do desmatamento que se observa comparando as imagens de satélite, em grande 
parte para o plantio de florestas para fins econômicos (eucalipto e acácia), da caça, da poluição 
dos  arroios,  em fim da  destruição  dos  ambientes  naturais,  nota-se  no  município  uma fauna 
razoavelmente diversificada.
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6 - DADOS SOCIAIS

6.1 - Densidade Demográfica

Com área de 346Km2 e população residente de 26.135 habitantes, com mais de 80% na 
zona urbana, o município de Taquari tem densidade demográfica de 75,53 hab/Km2, conforme 
dados do IBGE, 2010. O crescimento da população entre os anos de 2000 e 2010 foi de 1,07% 
(em dez anos), e a urbanização, no ano de 2010, foi de 83,87%, a população rural, portanto, ficou 
em 16,13% da população municipal. O índice de Desenvolvimento Humano – IDH do município 
é de 0,794, segundo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

6.2 - Saúde Pública

As tabelas 3 e 4, descrevem a rede de serviços do Sistema de Saúde Municipal

Tabela 3 – Rede de Serviço de Saúde Municipal

Denominação Estrutura Nº de Proficionais
PACS 1 equipe 18
PSF 2 ESF 12
Saúde Bucal 1 equipe 02
Consultório Odontológico 4 consultórios 08
Unidade Ambulatorial 11 unidades 40
CAPS 1 equipe 17
Hospital 01
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Tabela 4 – Estabelecimentos Públicos de Saúde de Taquari
Um. Estabelecimento Endereço

1 Posto Central Rua Osvaldo Aranha

2 ESF Elida Silva Leo Alvin Faller

3 ESF Praia Rua Vereador Praia

4 CAPS Centro Psico-social Rua José Bizarro Neto

5 Secretaria Municipal de Saúde Rua Coronel Manoel Lautert

6 Ambulatório Prado Rua da Paz

7
Prado Centro de Atendimento Criança e 
Adolescente

Rua Borges de Medeiros

8 Ambulatório Coqueiros Avenida Açorianos

9 Ambulatório Júlio de Castilhos Localidade de Júlio de Castilhos

10 Ambulatório Colônia Vinte Rua Bertoldo Kern

11 Ambulatório N.Senhora das Graças Rua Francisco Antonio Bittencourt

12 Ambulatório N.Senhora da Assunção Rua Francisco Antonio Bittencourt

13 Ambulatório Passo da Aldeia Rua 31 de Março
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6.3 - Educação

A concepção e estruturação de um sistema de manejo diferenciado dos resíduos sólidos 
dependem fundamentalmente do interesse da população em cooperar, e para tanto ela precisa 
estar sensibilizada. O sucesso na implantação de uma sistemática de coleta seletiva e de logística 
reversa, bem como de um manejo diferenciado de resíduos, somente é viabilizado através de um 
processo contínuo de educação e conscientização.

A Lei nº 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos indica que se busque adotar 
medidas que contemplem a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem, nessa ordem, 
dos  resíduos  sólidos  produzidos  pela  população.  Dentre  essas  medidas  destacam-se  a 
conscientização e a educação ambiental.

A educação ambiental é o processo pelo qual o individuo e a coletividade constrói valores 
sociais,  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências  voltadas  para  a  conservação do 
meio  ambiente,  bem  de  uso  comum  do  povo,  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida  e  sua 
sustentabilidade (Lei Federal 9.795/99 – Política nacional de Educação Ambiental). O processo 
de mobilização social acontece no momento em que a população, ao olhar de forma crítica para 
os aspectos que influenciam a qualidade de vida,  reflete  sobre os fatores sociais,  políticos e 
econômicos e busca atuar no seu enfrentamento.

Uma finalidade da educação ambiental é despertar a preocupação individual e coletiva 
para a questão ambiental com uma linguagem de fácil entendimento que contribui para que o 
indivíduo e a coletividade construam valores sociais, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente. Assim, torna-se necessário mudar o comportamento do homem 
com relação à natureza, com o objetivo de atender às necessidades ativas e futuras, no sentido de 
promover  um modelo  de desenvolvimento  sustentável.  Um programa de educação ambiental 
eficiente deve promover, simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de atividades e 
de habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental (DIAS, 1992).

As escolas públicas municipais não tratam educação ambiental em disciplina específica, 
ficando incluídas em programas nas disciplinas de ciências. Conforme Freire (1975), muito se 
discute em torno de uma melhor definição para a introdução da dimensão ambiental na educação 
escolar.  Propõem-se  objetivos,  princípios,  estratégias  e  recomendações  acerca  do 
desenvolvimento da Educação Ambiental, considerando aspectos sociais, culturais, históricos e 
políticos  que conduzem à destruição do meio ambiente em que vivemos e fazemos parte.  A 
educação,  sendo trabalhada  a partir  da realidade  concreta  dos  alunos envolvidos,  viabiliza  e 
resgata a dimensão contextualizada dos conteúdos, pois os alunos são desafiados a superarem 
situações cotidianas problematizadas ao se perceberem como ser do mundo e como mundo, uma 
vez  que  "só  existe  saber  na  invenção,  na  reinvenção,  na  busca  inquieta,  impaciente,  
permanente, que os homens fazem no mundo, como mundo e com os outros”.
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A própria Lei 9.795/99, diz que a Educação Ambiental "deve estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não  
formal" (Art. 2º). Cabe às instituições educativas, portanto, "promover a educação ambiental de  
maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem" (Art. 3º).

As  dificuldades  são  grandes  quando  se  quer  trabalhar  verdadeiramente  a  Educação 
Ambiental, mas precisam ser enfrentadas, pois, segundo Dias (1992), “sabemos que a maioria  
dos  nossos  problemas  ambientais  tem suas  raízes  em fatores  sócio-econômicos,  políticos  e  
culturais, e que não podem ser previstos ou resolvidos por meios puramente tecnológicos”. Daí a 
grande importância da inserção da Educação Ambiental nas escolas, a fim de conscientizar os 
alunos e ajudá-los a se tornarem cidadãos ecologicamente corretos.

Tabela 5 – Rede de Educação em Taquari

Rede Física Unidades

Escolas Municipais 07

Creches Municipais 06

Pré-Escolas Municipais 05

Laboratórios de Informática 06

Escolas Estaduais 11

Escolas privadas 12
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Tabela 6 – Alunos Matriculados na Rede Escolar

Ensino Fundamental 1ª à 5ª 676

Ensino Fundamental 6ª à 9ª 547

Ensino Infantil - Creche 256

Ensino Infantil – Pré Escola 251

EJA 128

TOTAL MUNICIPAL 1.858

Total Alunos Escolas Estaduais 3.698

Total Alunos Escolas Privadas 313
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7 - SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM TAQUARI

A falta de atenção com a gestão dos resíduos sólidos por parte do poder público que 
ocorre em muitas cidades brasileiras compromete a saúde da população, bem como contribui 
com a degradação dos recursos naturais, especialmente o solo e os recursos hídricos. Com a alta 
concentração urbana, aumentam-se as preocupações com os problemas ambientais e, entre eles, o 
gerenciamento de resíduos sólidos, cuja atribuição pertence à esfera da administração pública 
municipal.

A maior parte de RSU produzido e coletado em Taquari é do tipo domiciliar e público, 
sendo a geração estimada através de métodos indicados pelo manual do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal - IBAM (2001), em 12.000kg/dia. A coleta e a destinação final dos 
resíduos sólidos dos serviços de saúde pública (RSS) é realizada por empresa privada contratada 
pelo município.

Dados relativos à população total do município e das suas áreas urbanizadas, aos seus 
índices de crescimento e à sua distribuição espacial são imprescindíveis tanto para se estimarem 
as quantidades atuais dos resíduos gerados, quanto para que se possam prever suas tendências de 
evolução no futuro próximo.

A definição das áreas de coleta e da freqüência da prestação do serviço, bem como o 
planejamento  dos  roteiros  de  coleta,  levam em conta  as  seguintes  informações:  -  mapa  do 
município;  -  tipo  de  pavimentação  existente  nas  vias;  -  do  sentido  de  trânsito;  -  dados 
populacionais e de distribuição populacional na malha urbana; - dados sobre o sistema existente 
(frota, pessoal, etc.); - dados sobre os projetos, as possibilidades de expansão da zona urbana; - 
dados relativos ao poder econômico.

7.1 - Distribuição dos Resíduos Sólidos por Categoria

As fontes geradoras dos resíduos sólidos urbanos são as residências e o comércio do 
município, tais como, supermercados, lojas, bares, padarias, restaurantes, etc.

Segundo CEMPRE (1995), o resíduo sólido domiciliar é aquele originado da vida diária 
das  residências,  constituído  por restos  de alimentos  (tais  como cascas  de frutas  e  verduras), 
produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas 
descartáveis, etc.

Nos estabelecimentos comerciais o lixo é constituído principalmente de papéis, plásticos, 
embalagens  diversos  e  resíduos  de asseio  dos  funcionários,  tais  como,  papel  toalha  e  papel 
higiênico.  Segundo Barros et  al.  (1995),  resíduos comerciais  são os resíduos produzidos  em 
estabelecimentos comerciais, e suas características dependem das atividades ali desenvolvidas. 
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Por exemplo, no caso dos restaurantes, predominam os resíduos orgânicos; já nos escritórios, 
verifica-se uma grande quantidade de papéis.

Em Taquari há produção de diversos tipos de resíduos sólidos divididos em: 
 RSU – Resíduos Sólidos Domésticos e Comerciais; 
 RIN – Resíduos Industriais; 
 RCC – Resíduos da Construção Civil; 
 RSS – Resíduos dos Serviços de Saúde; 
 RLU – Resíduos de Limpeza Urbana; 
 RES – Resíduos Especiais (eletrônicos, agrossilvopastoris, etc); 
 RSA – Resíduos de Serviço Público de Saneamento.

Dentro dessas divisões, os resíduos são classificados como:
 Classe 1 – Resíduos Perigosos: são aqueles que apresentam riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente,  exigindo tratamento e disposição especiais em função de 
suas  características  de  inflamabilidade,  corrosividade,  reatividade,  toxicidade  e 
patogenicidade.

 Classe  2  –  Resíduos  Não-inertes:  são  os  resíduos  que  não  apresentam 
periculosidade,  porém  não  são  inertes;  podem  ter  propriedades  tais  como: 
combustibilidade,  biodegrabilidade  ou  solubilidade  em  água.  São  basicamente  os 
resíduos com as características do lixo doméstico.

 Classe 3 – Resíduos Inertes: são aqueles que, ao serem submetidos aos testes 
de  solubilização  (NBR – 10.007 da ABNT),  não têm nenhum dos seus  constituintes 
solubilizados  em concentrações  superiores  aos  padrões  de  potabilidade  da  água.  Isto 
significa que a água permanecerá potável,  quando em contato com o resíduo. Muitos 
destes  resíduos são recicláveis.  Estes  resíduos não se degradam ou não se decompõe 
quando dispostos no solo (se degradam muito lentamente). Estão nesta classificação, por 
exemplo, os entulhos de demolição, pedras e areais retirados de escavações.

Tabela 7 - Origem dos resíduos de Taquari

ORIGEM

POSSÍVEI
S

CLASSES

RESPONSÁVEL

Domiciliar 2 Prefeitura

Comercial 2,3 Prefeitura

Industrial 1, 2, 3 Gerador do resíduo

Público 2, 3 Prefeitura

Serviço de Saúde 1, 2, 3 Gerador do resíduo

Agrícola 1, 2, 3 Gerador do resíduo
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Entulho 3 Gerador do resíduo

7.2 - Resíduos Sólidos Urbanos

A  coleta  dos  resíduos  sólidos  resultantes  das  diversas  atividades  de  limpeza  urbana 
constitui-se em um subsistema do sistema global de manejo dos RSU de uma cidade. Por isso 
mesmo, seu planejamento, monitoramento e controle específicos deverão ser feitos de forma a 
compatibilizar  este  subsistema com aquele sistema global.  Por outro lado,  esta  estratégia  de 
manejo apenas poderá ser definida com base em um consistente conhecimento da realidade local, 
fruto de um planejamento global (IBAM, 2001).

Segundo  Bidone  (1999),  a  quantificação  da  geração  de  resíduos  sólidos  urbanos  é 
baseada em índices relacionados ao número de habitantes atendidos pelo sistema de coleta e ao 
volume  de  resíduos  gerados,  materializando  a  denominada  produção  “per  capita”  de  lixo. 
Representa,  assim,  a quantidade de resíduos sólidos gerada por habitante  por um período de 
tempo  específico,  geralmente  um  dia,  e  é  expressa  em  Kg/hab.dia.  E  é  de  fundamental 
importância  para  orientar  o  planejamento  de  instalações  e  equipamentos  que  farão  parte 
componente do serviço de coleta e transporte de resíduos de determinada comunidade.

A administração municipal dispõe de dados, quanto a geração de RSU, fornecidos pela 

empresa que coleta os resíduos e da empresa que recebe os mesmos para destino final. Com estes 

dados  podemos  fazer  uma  estimativa  de  geração  per  capita  a  partir  da  multiplicação  da 

população urbana, pela taxa média de geração de RSU por habitante e por dia: Geração Total 

(em kg/dia) = p x P¹ 

Onde: p = geração per capita de lixo (kg/hab/dia)

           P = população do município (área urbana)

            

12.000 = p x 21.900

p = 12.000

       21.900

p = 0,550 kg/hab/dia

Em geral  o  total  de  resíduos  gerados  não  corresponde  ao  total  de  resíduos  a  serem 
coletados, porque a parcela a ser atendida com a coleta regular não atende 100% da população 
urbana, nem tampouco da rural.
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Como observa-se nas tabelas 8 e 9, atualmente a coleta regular atinge 95% da área urbana 
e 70% da área rural do município. Após a coleta os RSU são destinados até a área do antigo 
lixão,  local  remediado,  o  qual  serve  de  unidade  de  transbordo,  sendo  encaminhado 
posteriormente, 3 vezes por semana, para aterro sanitário licenciado no município de Minas do 
Leão, distante 80km de Taquari. 

Como toda a atividade de natureza complexa,  a coleta regular de RSU domiciliares e 
comerciais  demanda planejamento,  monitoramento e adequação constantes,  devido ao caráter 
dinâmico  da  produção  de  resíduos  e  à  proporção  dos  transtornos  que  causa,  quando  não 
adequadamente executada.

O  planejamento  visa,  principalmente,  à  eficiência  geral  no  desempenho  da  atividade 
(especialmente  quanto  à  minimização  dos  custos  e  à  regularidade),  de  modo  a  propiciar  a 
colaboração por parte da população, no sentido de que apresentem os resíduos para a coleta 
adequadamente  acondicionados,  assim  como  nos  dias,  turnos  e  horários  previamente 
estabelecidos.

O planejamento  da  atividade  de  coleta  de  resíduos  sólidos  domiciliares  e  comerciais 
depende profundamente da qualidade das informações possíveis de obter a respeito do município 
como um todo e das áreas da zona urbana a serem beneficiadas com este serviço, ao longo do 
tempo (IBAM, 2001).

Os  resíduos  sólidos  podem ser  caracterizados  conforme  aspectos  físicos,  químicos  e 
microbiológicos. A composição física é fundamental para se conhecer os resíduos gerados no 
município. Ela é determinada separando-se os diversos materiais que compõe os resíduos sólidos 
(matéria orgânica, papel, papelão, plástico, vidro, metais, borracha, madeira, etc.) e medindo-se a 
percentagem de cada material no total do lixo (IBAM, 2001).

Para  que  se  possa  definir  o  potencial  de  reaproveitamento  dos  RSU  gerados,  é 
fundamental conhecer suas características qualitativas e quantitativas. O estudo da composição 
física  dos  resíduos  sólidos  do  município  não  foi  com todo  o  lixo  gerado,  analisamos  uma 
pequena parte do resíduo. Para a obtenção de amostra de resíduos, foi utilizada a norma técnica 
ABNT  NBR  n°  10.007,  que  trata  da  técnica  de  obtenção  de  amostras  homogêneas  e 
significativas de uma determinada massa de resíduos, tendo em vista a determinação de suas 
características qualitativas e a aferição de sua taxa média de geração per capita.

Este estudo, conhecer o tipo e a quantidade de resíduos gerados, é importante para o 
planejamento de outras etapas do sistema de gestão dos resíduos sólidos, tais como: - definição 
do tamanho adequado da frota; - na definição de uma área para tratamento e disposição final de 
tamanho adequado, etc.
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Tabela 10 - Composição média dos RSD e RSC em Taquari

COMPONENTES % EM PESO

Metais 22,0

Papel/Papelão 3,2

Plásticos 1,50

Vidros 2,7

Outros (trapos, borrachas, madeiras) 7,6

Matéria orgânica 63,0

TOTAL 100,00

Um fator que deve ser levado em conta é que, nos resultados apresentados na Tabela 10, 
a amostragem de resíduos foi realizada na unidade de transbordo, ou seja, após a coleta regular, 
podendo, neste caso, ter ocorrido um “garimpo” de materiais realizado por catadores informais 
nas lixeiras residenciais e comerciais. Neste caso devemos observar que em Taquari,  além de 
existir  os  catadores  informais,  estão  instaladas  e  em operação  duas  empresas  de triagem de 
resíduos.
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7.2.1 - Remediação do Lixão
O antigo depósito municipal de resíduos sólidos, popularmente denominado “lixão”, teve seu 
início em meados de 1985, situa-se na zona rural nordeste do município, na localidade 
denominada Pinheiros nas margens da estrada municipal TK 09. Os resíduos sólidos 
domésticos, depositados na área, são constituídos principalmente por papel, papelão, 
plásticos, vidros, latas, trapos, borrachas e matéria orgânica em geral.
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Figura 7 – Aterro Sanitário da SIL – Minas do Leão

Figura 8 – Aterro Sanitário da SIL, célula coberta e contensão do chorume.

Figura 9 – Depósito de lixo na década de 90
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No  exercício  de  2000  o  município  de  Taquari  assinou  um  termo  de  compromisso 

ambiental  com  a  FEPAM  onde  está  acordado  que  o  município  deverá  corrigir  a  atividade 

degradadora a que deu causa de modo a minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.

O  conjunto  de  medidas  mitigadoras  e  compensatórias  que  foram  implementadas  na 
recuperação ambiental do depósito de resíduos são:

 Reacomodação dos resíduos: os resíduos que foram removidos e reacomodados 
foram  apenas  os  que  se  encontravam  a  céu  aberto.  A  remoção/reacomodação  foi 
executada por trator de esteira que empurrou os resíduos até os locais mais próximos dos 
pontos  onde  os  resíduos  mais  antigos  encontravam-se  cobertos,  sendo  nestes  locais, 
adequados  em  forma  de  células,  compactados  e  cobertos  por  camadas  de  material 
argiloso;

 Limpeza e catação de resíduos na área de entorno: estes serviços foram realizados 
nas  áreas  de  entorno  e  ao  longo  da  estrada  de  acesso  principal,  durante  a  etapa  de 
reacomodação  e  compactação.  Os  resíduos  espalhados  nos  locais  mais  distantes  do 
depósito foram acumulados para posterior remoção com auxílio de caminhão caçamba, 
sendo posteriormente dispostos e compactados nas células.

 Sistema  de  isolamento:  após  os  serviços  de  readequação,  redisposição, 
compactação e cobertura final dos resíduos, foi instalada uma cerca com altura de 2,00m 
no entorno da área em recuperação com implantação de cortina vegetal que, além dos 
aspectos estéticos, atuará como sistema adicional de isolamento.

 Compactação  dos  resíduos  e  cobertura  final:  após  a  adequação  dos  resíduos 
removidos e redispostos no atual  depósito,  a massa resultante  foi compactada,  com o 
vaivém do trator de esteiras, durante a reacomodação dos mesmos. Foi disposta, sobre a 
mesma, uma camada de material argiloso que, após rígida compactação, teve espessura 
de aproximadamente 50 cm. A inclinação desta cobertura final foi de 2% a partir de sua 
parte central formando um topo abaulado em toda a superfície do depósito, evitando a 
formação de poças de água em períodos chuvosos, favorecendo o escoamento superficial 
e dificultando a infiltração das águas de precipitação direta.

 Cortina vegetal: a cortina verde deverá ser implantada ao longo do perímetro total 
do depósito, mediante o plantio de espécies arbóreas.

 Plano  de  monitoramento:  o  monitoramento  deverá  ser  realizado  a  partir  de 
análises físicas, químicas e biológicas em amostras coletadas nos piezômetros, instalados 
no entorno da área do depósito. 

 Uso  futuro  da  área:  a  área  continuou  sendo  utilizada  durante  e  após  a  sua 
recuperação através do sistema de disposição em valas (aterro controlado), até o exercício 
de 2005.
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7.2.1.1 - Resultados 

Os resíduos anteriormente dispostos de forma irregular, após escavação, reacomodação e 

o emprego de técnicas de controle e disposição adequadas, levando em conta principalmente a 

questão ambiental, passou a ter uma formatação diferente.

Após a remoção dos resíduos, os trabalhos  de escavação criaram um novo plano dos 
resíduos dispostos, que passaram a ocupar apenas 50% da área atual do depósito, proporcionando 
a  possibilidade  do  uso  prolongado  da  área,  ou  seja,  a  reformatação  da  área  possibilitou  a 
recuperação com uso continuado, permitindo a prorrogação de uso nesta área de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Taquari.

A  reacomodação  dos  resíduos  criou  duas  novas  células  de  disposição  dos  resíduos 
domiciliares,  que permitiram o uso das células para disposição controlada,  conseqüentemente 
ocorrerá um aumento da vida útil da área (Figura 10).

53

Figura 10 – Célula para disposição de resíduos, remediação com uso
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Após o serviço de reacomodação,  a superfície  total  do depósito ficou com o formato 
semelhante à coxilha original, porém com cotas altimétricas diferentes em função do volume de 
resíduos dispostos.

Com  a  conclusão  das  ações  descritas  anteriormente,  o  trabalho  final  resultou  numa 
maneira  aparentemente  eficaz  e,  de certo modo,  simples  de disposição de resíduos,  aliado à 
consciência da preservação ambiental (Figura 11).

 Após escavação, reacomodação e compactação, com material argiloso, dos resíduos, o 
objetivo final foi alcançado. A antiga área de depósitos de resíduos (lixão) recebeu uma nova 
paisagem, mantendo a topografia original. 
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Figura 11 – Destino mais adequado, cobertura com argila
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7.2.2 - Central de Triagem de Resíduos Sólidos

Com  o  intuito  de  organizar  a  atividade  de  catadores  informais  na  área  do  lixão,  a 
administração  municipal  adquiriu  área  lindeira  ao  depósito  de  lixo,  onde foi  construído  um 
galpão com 345m2 para a instalação da Central de Triagem de Resíduos Municipais. Neste local 
os catadores constituíram uma empresa de triagem de resíduos e a administração disponibilizou 
equipamentos, tais como: esteira rolante de 16m e prensa hidráulica (Figura 13).

7.2.3 - Situação Atual

A área, do antigo lixão, está abandonada servindo apenas de unidade de transbordo, onde 
estão  os  containeres  para  transporte  ao  destino  final,  aterro  sanitário  em  Minas  do  Leão. 
Observam-se muitos resíduos espalhados na área, sem isolamento físico, ficando o acesso livre, 
principalmente para os catadores informais.

Já a Central de Triagem, teve seu funcionamento pleno interrompido em 2006. Desde o 
início da remediação do lixão,  período de 2002 à 2005, a central  de triagem funcionou com 
catadores que atuavam na coleta informal dentro do lixão, o número de funcionários oscilou, 
neste período, entre 10 e 23 trabalhadores.

A área operacional do centro de triagem conta, hoje, com um galpão de 345m2, com dois 
banheiros e piso impermeabilizado, a cobertura de aluzinco já não existe mais. O galpão está 
equipado  com  uma  esteira  rolante  de  16m,  uma  prensa  hidráulica  e  baias  para  depósito 
provisório. Essa central conta atualmente com seis trabalhadores, que atuam informalmente, não 
sendo observadas as leis trabalhistas, tampouco o uso de EPIs.

55

Figura 13 – Central de Triagem de Resíduos Sólidos, ano 2005

Figura 12 – Formatação final, ano 2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI – RS

Não  existe  atualmente  um  fluxo  de  resíduos  a  serem  processados,  que  possa  gerar 
eficiência no processo de triagem, tendo em vista que a Coleta Seletiva encerrou em 2005. Os 
caminhões descarregam os resíduos na unidade de transbordo, anexa à central de triagem, não 
sendo descarregado no alimentador da esteira como seria o correto.

7.2.4 - Limpeza Pública - Estrutura Operacional

Os serviços públicos de limpeza correspondem tarefas como varrição, poda de árvores em 
áreas  públicas,  serviço de capina,  raspagem de vias  públicas,  limpeza de praças,  limpeza  de 
bocas-de-lobo, cortes de grama e demais serviços correlatos.

Este serviço contempla a limpeza dos logradouros públicos.  No serviço realizam-se o 
recolhimento de resíduos domiciliares espalhados na rua (não acondicionados), o recolhimento 
de lixo das lixeiras públicas e a varrição dos passeios e das sarjetas.

Pelo  levantamento  da  extensão  de  vias  varridas,  sabe-se  que  o  serviço  de  varrição 
abrange apenas 10% das vias municipais. O serviço é executado de forma manual tanto no centro 
quanto nos acessos a este. O tipo de pavimentação das vias varridas é em grande maioria asfalto, 
uma minoria é de paralelepípedo.

O sistema de varrição abrange os resíduos gerados nas seguintes atividades:
 Operação  não mecanizada  de  recolhimento  e  remoção  de  resíduos  espalhados 

pelas vias e logradouros públicos;
 Trabalho de raspagem;
 Esvaziamento e reposição de sacos plásticos existentes nas lixeiras. 

As operações de varrição manual correspondem sarjetas, canteiros centrais, e passeios ao 
longo das vias, bem como logradouros públicos.

Os  resíduos  varridos  são  amontoados  pelos  varredores  ao  longo  das  sarjetas,  de 
conformidade com itinerários definidos pelo planejamento. Logo em seguida são coletados pelo 
carrinheiro, que recolhem e m carrinho de mão ou “lutocares” (estrutura com duas rodas e um 
tambor  basculante),  os  quais  possuem suporte  para  os  sacos  plásticos,  em que  os  resíduos 
recolhidos são acondicionados para posterior coleta. Os sacos plásticos têm capacidade entre 100 
e 150 litros, quando atingido o volume máximo são transportados até o ponto de confinamento 
mais próximo, para posterior recolhimento pelo caminhão coletor.

O serviço de varrição diária atende cerca de 10% da área urbana e a capina corresponde a 
60% da área urbana do município. O destino dos resíduos é uma área licenciada para destino.

O serviço de limpeza pública do município é composto por um Departamento ligado a 
Secretaria de Obras e Saneamento,  com uma equipe de trabalho supervisionada por chefe de 
seção. A estrutura é composta por um diretor, um chefe de seção e 14 funcionários de limpeza 
pública.

Além dessa  estrutura  operacional  que  atende  a  limpeza  pública,  o  gerenciamento  do 
sistema de resíduos sólidos é realizado também por empresas terceirizadas, que atendem outras 
atividades do sistema, conforme tabela.
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Tabela 11 – Serviço terceirizado

EMPRESA CONT. OBEJETO

AMBIENTUUS – Tecnologia 
Ambiental LTDA.

028/2011
Coleta,  transporte  e  destino  final  de 
RSS,  provenientes  das  Unidades 
Sanitárias municipais.

CONE SUL – Soluções Ambientais 
LTDA.

007/2010
Coleta e transporte de RSD e RSC, com 
destino  à  unidade  de  Transbordo  na 
Localidade de Vila Pinheiros.

SIL – Soluções Ambientais LTDA. 027/2010
Recebimento e destinação final de RSD 
e RSC (classeII)

SORAIA FERREIRA LABRES - ME 041/2012
Coleta  e  transporte  de  RSD  na  zona 
rural do município.

Neste  serviço,  limpeza  pública,  existem  gargalos  relacionados  a  mão  de  obra, 
equipamentos  e planejamento  de serviços;  este  último ocorre em função dos  dois  primeiros, 
sendo que o serviço acaba ocorrendo por demanda, sempre priorizando os casos mais críticos. 
Quase que a totalidade da equipe faz horas extras e têm a jornada de trabalho que chega a 10 
horas/dia.

7.2.5 - Estrutura Financeira

A limpeza urbana é um serviço público essencial de competência local. A remuneração 
desse serviço tem se tornado uma grande preocupação para os gestores municipais. O aumento 
de responsabilidades assumidas pelos municípios a partir de CF de 1988, tornou-se um desafio a 
ser vencido pelas administrações municipais na prestação desses serviços à sociedade local.

O  financiamento  do  sistema  de  limpeza  urbana  de  um  município  pode  ocorrer  das 
seguintes formas:

 Pela totalidade de receitas não vinculadas do município;
 Por meio de taxas de utilização de serviços;
 Por tarifa, configurando um preço público a ser cobrado pelo serviço;

No  município  a  remuneração  pelos  serviços  de  limpeza  pública  ocorre  por  meio  de 
cobrança de taxas de limpeza pública, R$ 46,58 por domicílio para o exercício de 2011.

A taxa de limpeza pública, cobrada no município, não se sustenta, muito menos assegura 
o atendimento de um planejamento econômico que permita estabelecer, reservas adequadas para 
aplicação  dos  serviços,  renovação de  equipamentos,  de frota,  veículos,  etc.  A tabela  abaixo 
apresenta o “deficit” do sistema nos últimos 04 (quatro) anos.
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Tabela 12 – Receita e Despesa - Custeio Limpeza Pública

REMUNERAÇÃO DE CUSTEIO (R$)

ANO RECEITA DESPESA RESULTADO

2008 99.933,65 516.766,47 - 416.832,82

2009 98.928,34 612.455,84 - 513.527,50

2010 83.194,99 814.600,00 - 731.405,91

2011 109.711,98 815.562,58 - 705.850,60

7.2.5.1 - Controle de Custos

O controle das despesas e o cálculo dos custos do gerenciamento dos resíduos sólidos na 
cidade são aspectos importantes que permitem:

 Gerenciamento adequado dos recursos humanos e materiais;
 Correção da taxa de limpeza;
 Elaboração do orçamento municipal anual.

Os  custos  podem ser  definidos  como  a  soma  dos  insumos  (mão  de  obra,  materiais, 
equipamentos, etc.) necessários para realizar determinado serviço.

No exercício  de 2011 os  custos  dos  serviços  de limpeza  urbana (coleta,  transporte  e 
destino final de resíduos) somaram R$ 815.562,58, para uma receita de R$ 109.711,98 (Tabela 
12). Deve-se observar na diferença entre receita e despesa, que há inadimplências no pagamento 
de impostos, o representado acima é a receita arrecadada, enquanto que a receita prevista é de R$ 
275.707,02 (baseado nos domicílios cadastrados).

No setor de cadastro municipal estão cadastrados 5.919 domicílios. Dividindo-se o custo 
com a limpeza pelo número de domicílios a taxa de limpeza ficaria em R$ 137,39.

Com base nos dados do Censo IBGE 2010, o município de Taquari tem 9.293 domicílios. 
Essa diferença, entre o cadastro municipal e o censo IBGE, demonstra a falta de fiscalização de 
obras no município.

Conforme dados da Secretaria Municipal da Fazenda a taxa para os serviços de limpeza 
pública  no ano de  2011 foi  de  R$ 46,58.  Multiplicando-se essa  taxa  pelo  n°  de domicílios  
teremos:

- DOMICILIOS CADASTRADOS – 5.919 x 46,58 = 275.707,02
- DOMICILIOS IBGE – 9.293 x 46,58 = 432.867,94
Ainda assim, se adotássemos o valor da taxa cobrada em 2011, para o total de domicílios 

existentes no município conforme IBGE, teríamos no exercício um déficit de R$ 382.694,64. 
Neste contexto,  os custos do gerenciamento dos resíduos sólidos vêm sendo subsidiados por 
outras fontes de receitas municipais.
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7.3 - Resíduos de Saneamento

Atualmente a água, para consumo, é tratada pela CORSAN - Companhia Riograndense 
de Saneamento, gerando cerca de 100m³/mês de lodo, contaminado por alumínio, na estação de 
tratamento  da  água,  o  qual  é  destinado,  sem tratamento,  ao  arroio  Tinguité  afluente  do  rio 
Taquari, fonte de abastecimento de água do município.

O  esgoto  cloacal  possui  tratamento  individual,  fossa-filtro-sumidouro.  Esse  tipo  de 
tratamento, nas áreas centrais e locais que sofrem alagamentos, não gera resultado satisfatório, 
sendo utilizada a rede pública de esgoto pluvial como destino, ocasionando mau cheiro nas ruas 
centrais.

Segundo Departamento Municipal do Meio Ambiente existe uma empresa licenciada para 
coleta e destino final de esgoto cloacal, coletando cerca de 48m³/mês.

7.4 - Resíduos de Serviços de Saúde

De  acordo  com  a  Resolução  ANVISA  n°  306/2004  e  a  Resolução  CONAMA  n° 
358/2005, os RSS são todos aqueles resultantes dos serviços relacionados com de atendimento à 
saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 
laboratórios  analíticos  de  produtos  para  saúde;  necrotérios,  funerárias;  serviços  de  medicina 
legal;  drogarias  e  farmácias  inclusive  as  de  manipulação;  distribuidores  de  produtos 
farmacêuticos; serviço de acupuntura; serviço de tatuagem, entre outros similares.

Segundo informações da Vigilância Sanitária municipal, os estabelecimentos privados da 
área da saúde quando vistoriados para emissão de alvará sanitário, a partir desse ano (2012), está  
sendo exigido informações quanto a forma de destino dos resíduos contaminantes, devendo o 
proprietário comprovar o destino adequado dos RSS, informando a forma de acondicionamento e 
qual empresa responsável pela coleta e destino final.

Quanto aos estabelecimentos, já cadastrados, como consultórios (médico, odontológico), 
clínicas e clínicas veterinárias,  este é o primeiro ano que esta se fazendo a vistoria sanitária, 
tendo  em vista  que  a  vistoria  nestes  estabelecimentos  não  é  de  competência  municipal.  Os 
estabelecimentos  que  efetuam  percings,  tatuagens  e  as  funerárias,  igualmente  estão  sendo 
vistoriados quanto ao armazenamento e destino de resíduos.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, mensalmente são coletados nos 
estabelecimentos  públicos  100kg  de  resíduos  em  treze  pontos  de  coleta  (Tabela  4),  sob 
responsabilidade  da  empresa  AMBIENTUUS.  Já  no  hospital  são  coletados,  pela  empresa 
AMBIENTUUS, a cada quinze dias quatro bombonas com capacidade de 200L de resíduos do 
grupo A e quatro bombonas de 60L do grupo E.

A  empresa  em  questão  presta  serviços  de  coleta,  tratamento  e  destinação  final  dos 
resíduos  sólidos  de  saúde  para  a  Prefeitura  Municipal  e  para  as  empresas  particulares  que 
produzem RSS, tais como hospital, farmácias, laboratórios e consultórios.

59



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI – RS

7.5 - Resíduos Agrossilvopastoris

No meio  rural,  uma  das  medidas  fitossanitárias  utilizadas  para  reduzir  as  perdas  de 
produtividade causada pelo ataque de pragas e doenças invasoras nas lavouras é a utilização de 
produtos  agrotóxicos.  Junto  com  seus  benefícios,  os  agrotóxicos  podem  oferecer  riscos  de 
contaminação ambiental e humana se não forem utilizados adequadamente, além de gerar lixo no 
campo através das embalagens vazias contaminadas.

As  embalagens  vazias  de  agrotóxicos  são  classificadas  pela  ABNT,  através  da  NBR 
10.004/87  como  Classe  I,  ou  seja,  resíduo sólido  perigoso,  exigindo  manuseio  e  destinação 
adequados. Apesar da legislação federal exigir que os revendedores recebam as embalagens de 
agrotóxicos vazias, em Taquari nota-se o descuido com o destino final desses resíduos, é comum 
encontrarmos embalagens de agrotóxico nas lavouras, nos capões de mato, nos arroios, etc.

7.6 - Resíduos da Construção Civil

A construção civil é uma atividade geradora de impactos ambientais, seja pelo consumo 
de recursos naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos.

Quando descartado das construções, como material praticamente inerte, o entulho causa 
ônus e problemas associados ao seu volume, que geralmente é bastante significativo. As diversas 
destinações clandestinas de entulho causam problemas quanto à saúde pública, pela proliferação 
de insetos e roedores.

Neste  contexto,  o  CONAMA  –  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente,  através  da 
Resolução  n°  307/2002,  estabeleceu  diretrizes  e  critérios  para  a  gestão  dos  Resíduos  da 
Construção  Civil  –  RCCs.  Dentre  outras  obrigações,  esta  resolução  determinou  que  os 
municípios e o Distrito Federal deveriam elaborar, no prazo máximo de doze meses, os seus 
Planos Integrados de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PIGRCC.

Em 2004 a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, elaborou uma série de 
normas: NBR 15.112; NBR 15.113; NBR 15.114; NBR 15.115 e NBR 15.116, com objetivo de 
gerenciar e manejar a forma correta dos RCCs, minimizando o impacto ambiental. Estas normas 
técnicas tratam, dentre outros itens, da classificação; disposição e destinação; implantação de 
áreas de transbordo e triagem; reutilização dos RCCs como agregados de pavimento viário e de 
concreto sem função estrutural.

O município não possui Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, conforme estabelece legislação vigente. Neste contexto, não existe uma sistematização do 
serviço,  como  rotina  de  execução,  maquinário  e  pessoal  definidos,  fiscalização  quanto  a 
disposição irregular. Falta, também, maior conscientização do setor da construção civil, no que 
diz respeito ao gerenciamento interno dos resíduos de obras, reaproveitamento e reciclagem de 
materiais.
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7.6.1 - Quantificação

Para a quantificação,  estimada,  de RCC no município adotamos o método sugerido por 
Pinto & Gonzáles (2005), ou seja, somar três indicadores:

Quantidade  de  resíduos  oriundos  de  edificações  novas  construídas  na  cidade,  num 
determinado período de tempo;

Quantidade de resíduos provenientes de reformas, ampliações e demolições, regularmente 
removidas no mesmo período de tempo;

  Quantidade  de  resíduos  removidos  de  deposição  irregulares  pela  municipalidade, 
igualmente no mesmo período.
Na quantificação de resíduos das construções  novas utilizamos  dados fornecidos pelo 

Órgão Público Municipal, proveniente da aprovação de novas edificações, obteve-se a metragem 
construída em um período de seis meses.

A área total das edificações novas no período de seis meses foi de 9.132,75m². Abaixo 
cálculo para quantificação de RCC gerado em novas edificações. 

Dados:
- área aprovada (em 6 meses)= A6: 9.132,75m²
- quantidade média de resíduos gerados por m² construído = q: 150 kg/m²
- resíduo gerado em novas construções (6 meses)= RCCN,6: em Kg

RCCN,6 = q x A6

RCCN,6 = 150 x 9.132,75

RCCN,6 = 1.369.912,5 Kg/6 meses ou ~ 1.369,91t/6meses

Multiplicando-se  por  2  obtemos  a  quantidade  de  RCC gerado  em  1  ano  nas  novas 

edificações - RCCN = 2 x 1.369.912,5

RCCN = 2.739.825 Kg/ano ou ~ 2.739,82 t/ano

Para quantificação dos RCC gerados em obras de reformas, demolições e ampliações será 

aplicada porcentagens do total do RCC gerado. Consideramos uma porcentagem de 59 % do 

total  gerado  para  obter  a  quantidade  de  resíduos  originados  em  reformas,  demolições  e 

ampliações – RCCR, D, A.

RCCR, D, A = (59 x RCCN) ÷ 41

RCCR, D, A = (59 x 2.739,825) ÷ 41

RCCR, D, A = 3.942.675,00 Kg/ano ou ~ 3.942,67 t/ano
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Para obtermos a quantidade total de RCC gerado, somaremos a quantidade de resíduos 

gerada  em  obras  novas  -  RCCN e  a  quantidade  de  resíduos  gerada  em  obras  de  reforma, 

construção e demolições - RCCR, D, A.

RCC = RCCN + RCCR, D, A

RCC = 2.739,82 t + 3.942,67 t

RCC = 6.682,49 t/ano

7.6.2 - Classificação e Destino

De acordo com a Resolução CONAMA 307/2002, e a Norma Técnica NBR 15.112, da 
ABNT (2004) os  RCCs devem receber  destinação  conforme sua  classificação.  A Tabela  13 
apresenta a classificação e destinação final dos resíduos da Construção Civil.

Tabela 13 - Classificação e destinação dos RCC – Resíduos da Construção Civil

CLASSIFICAÇÃO DESTINAÇÃO

Classe A – são resíduos reutilizáveis ou recicláveis 
como agregado, tais como:

- a) de construção, demolição, reformas e reparos 
de  pavimentação  e  de  outras  obras  de  infra-
estrutura,  inclusive  solos  provenientes  de 
terraplanagem;

b) de construção, demolição, reformas e reparos de 
edificações:  componentes  cerâmicos  (tijolos, 
blocos,  telhas,  placas  de  revestimento  etc.), 
argamassa e concreto;

c)  de  processo  de  fabricação  e/ou  demolição  de 
peças  pré-moldadas  em  concreto  (blocos,  tubos, 
meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Deverão ser  reutilizados  ou reciclados 
na  forma  de  agregados,  ou 
encaminhados  a  áreas  de  aterro  de 
resíduos  da  construção  civil,  sendo 
dispostos  de  modo  a  permitir  a  sua 
utilização ou reciclagem futura.

Classe B - são os resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como: plásticos,

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;

Deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados  a  áreas  de 
armazenamento  temporário,  sendo 
dispostos  de  modo  a  permitir  a  sua 
utilização ou reciclagem futura.
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Classe C - são os resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou

aplicações economicamente viáveis que permitam 
a sua reciclagem/recuperação, tais

como os produtos oriundos do gesso;

Deverão  ser  armazenados, 
transportados  e  destinados  em 
conformidade com as  normas  técnicas 
especificas.

Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do 
processo  de  construção,  tais  como:  tintas, 
solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados 
oriundos  de  demolições,  reformas  e  reparos  de 
clínicas  radiológicas,  instalações  industriais  e 
outros

Deverão  ser  armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados 
em  conformidade  com  as  normas 
técnicas especificas.

O destino  a  ser  dado ao  RCC deverá  sempre  priorizar  as  soluções  de  reutilização  e 
reciclagem, ou quando inevitável, adotar a alternativa de aterro de RCC. Este novo tipo de aterro 
poderá  ser  executado  em  duas  hipóteses:  -  para  correção  de  nível  topográfico,  para  uma 
ocupação  futura  dos  mesmos  (disposição  definitiva);  -  para  preservação  dos  resíduos  de 
concreto, alvenaria, argamassas, asfalto e de solo limpo para aproveitamento futuro (disposição 
temporária).

O transporte e destino final desses resíduos são de responsabilidade dos geradores, os 
responsáveis pelas obras e demolições.

No  município  há  empresas  que  alugam  caçambas,  contratadas  pelos  geradores.  As 
caçambas ficam durante algum período próximo às obras e, após cheia, transportadas para área 
licenciada para esse fim. Atualmente existe no município duas empresas licenciadas para coletar, 
transportar e receber RCC.

7.6.3 - Responsabilidades

Conforme  Resolução  CONAMA  nº  307/2002,  é  de  responsabilidade  dos  municípios 
elaborarem e implantar o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
PIGRCC, com diretrizes técnicas e procedimentos para o programa Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC, e para os projetos de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil  –  PGRCC, a  serem elaborados pelos  geradores.  Os municípios  deverão 
ainda:

 Cadastrar  áreas,  publicas  ou  privadas,  aptas  para  o  recebimento,  triagem  e 
armazenamento temporário de pequenos volumes;

 Proibir a disposição de RCCs em áreas não licenciadas;
 Incentivar a reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo;
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 Definir  critérios  para  o  cadastramento  de  transportadores  e  ações  de orientação  e  de 
fiscalização, bem como de controle dos agentes envolvidos;

 Adotar  ações  educativas  visando  reduzir  a  geração  de  resíduos  e  possibilitar  a  sua 
segregação.

7.7 - Passivos Ambientais

No que diz respeito à passivos ambientais no município podemos citar:

Falta de tratamento de esgoto sanitário;
Antigo depósito de lixo municipal, área remediada, estrada Tk 09 - Vila Pinheiros;
Área remediada de depósito de resíduos industriais, antiga DEFENSA S.A., estrada TQ 

030;
ARIP – Aterro de Resíduos Industriais perigosos do curtume Couros Bom Retiro, estrada 

Tk 09;
Depósitos irregulares de RCC.

Com relação  ao  esgotamento  sanitário,  o  município  não  dispõe  de  rede  coletora.  O 
tratamento restringe-se à fossas sépticas ligadas a filtros biológicos e esses a sumidouros. Cabe 
ressaltar  que esta  atividade  não é  fiscalizada,  ficando a critério  do técnico  responsável  e/ou 
proprietário  da obra,  o tratamento do esgoto (fossa-filtro-sumidouro).  É comum verificarmos 
muitas ligações clandestinas à rede de esgoto pluvial.

No setor industrial, assim como no seu entorno, é grande a concentração de material  
particulado no ar, observa-se que o sistema de filtragem e contenção de gases são ineficientes,  
causando impactos negativos a atmosfera.

Apesar de haver coleta convencional de resíduos, em 95% da área urbana, existem vários 
locais onde ocorrem disposição inadequada de resíduos sólidos. Outro aspecto relacionados aos 
resíduos sólidos é a questão de descarte inadequado de resíduos de poda, de jardim e de entulho, 
em vários pontos da malha urbana.

7.8 - Resíduos Industriais

Com  relação  aos  resíduos  industriais,  as  indústrias  possuem  seus  planos  de 
gerenciamento interno de resíduos e terceirizam a coleta, transporte e destino final dos mesmos, 
os quais não podem ser destinados ao aterro sanitário devido sua classificação.

No município estão instaladas quatro indústrias:
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 Milênia  Agrociências:  indústria  química  produtora  de  agroquímicos  genéricos. 
Instalada em área onde funcionava outra indústria de agrotóxicos a DEFENSA S.A.;

 Duratex S.A.: indústria de aglomerados, painéis de madeira industrializada;
 MITA S.A.:  indústria  exportadorade  “chips”  cavacos  de  lenha  para  industria  de 

celulose no Japão. Transporte fluvial via porto de Rio Grande;
 Rodoquímica:  industria  química  (soda  caustica,  hipoclorito  de  sódio  e  ácido 

clorídrico).

7.9 - Resíduos Especiais e Específicos

7.9.1 - Logística Reversa

Com relação aos resíduos especiais, como pneus, pilhas, baterias, óleos, embalagens de 
agrotóxicos, etc., não existe um plano de ação efetivo para o seu recolhimento e destino final 
adequado. Existem ações individuais de setores do comércio, para que alguns desses resíduos 
sejam dispostos de maneira correta como é o caso de pilhas e baterias, onde o comércio dispõe 
de pontos de entrega voluntária.

As embalagens de agrotóxico, em parte, têm destinação adequada, e são entregues nos 
pontos de compra do produto. Com relação às lâmpadas fluorescentes o município não tem um 
plano de ação para sua destinação correta, nem quanto à geração e destino final.

A logística reversa deve funcionar de maneira que o resíduo especial tenha um correto 
tratamento após seu uso e também a possibilidade de agregar valor ao que seria lixo, através da 
reciclagem.

As empresas que comercializam ou industrializam estes produtos deverão fornecer pontos 
de coleta destes materiais. A partir disso, a empresa ganha melhor imagem perante aos clientes,  
que,  cada  vez  mais,  estão  buscando  companhias  que  desenvolvam  projetos  ecologicamente 
sustentáveis.

7.9.2 - Serviços de RSS, RCC, RSI e Resíduos Especiais

A partir da efetivação do Plano, todos os empreendimentos geradores desses resíduos, 
deverão elaborar seus Planos de Gerenciamento de Resíduos específicos, cujo gerenciamento é 
de responsabilidade dos geradores, ficando a cargo do município a fiscalização. São os casos:

 Empreendimentos de serviços de saúde: farmácias, postos de saúde, clinicas,  hospital, 
consultórios dentários, etc.;
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 Empreendimentos da construção civil: demolição, obras novas, serviços de recolhimento 
de entulhos;

 Indústrias;
 Resíduos especiais: pneus; pilhas e baterias, óleos usados, lâmpadas fluorescente, etc.

7.10 - Aspectos Operacionais

A coleta e transporte do lixo devem funcionar bem e de forma sistemática. É necessário 
um bom planejamento  dos  serviços  de  coleta,  pois  representam cerca  de  60% do  custo  de 
operação  de  limpeza  pública.  Deve  garantir  a  universalização  dos  serviços  prestados  e  a 
regularidade da coleta, ou seja, a periodicidade, a freqüência e o horário pré-determinado.

O serviço de coleta e transporte dos RSU é realizado por um caminhão compactador com 
capacidade de 15m³, na área urbana perfazendo 315km/dia, e um caminhão do tipo carroceria 
com capacidade de 8m³ na área rural perfazendo 700km. A coleta é realizada diariamente na área 
central (duas ruas) e duas vezes por semana nos bairros, já no interior do município a coleta é 
realizada quinzenalmente.

As rotas e freqüência de coleta foram definidas pela prefeitura municipal há vários anos, 
meados de 2001. Esses trajetos não são fiscalizados devidamente,  a prefeitura não dispõe de 
funcionários para realização desses serviços. 

Tabela 14 – Estrutura para coleta e transporte de resíduos na área urbana

CONESUL - Soluções Ambientais LTDA.

Área abrangida Todas as vias públicas da zona urbana (95%)

Volume de resíduos 320t/mês

Destino final Transbordo e transporte para Minas do Leão.

Freqüência Diário no centro da cidade e alternado nos bairros (2 X semana), no 
período diurno.

Veículo 01 coletor com compactador (15m3) e 01 coletor reserva.

Funcionários 01 motorista e quatro coletores

Tabela 15 – Estrutura para coleta e transporte de resíduos na área rural
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SORAIA FERREIRA LABRES - ME

Área abrangida Todas as vias públicas da zona rural (70%)

Volume de resíduos 15t/mês

Destino final Transbordo na área de depósito.

Freqüência Quinzenal

Veículo 01 caminhão com carroceria articulada.

Funcionários 01 motorista e dois coletores

Os RSU e RSC, costumeiramente, ficam acondicionados em sacos plástico ou sacolas e 
dispostos em lixeiras, em frente as residências ou comércio. Na coleta são recolhidos apenas os 
resíduos acondicionados em sacos de até 100L ou sacolas plásticas, não sendo considerado como 
resíduo para efeito desta coleta restos de móveis ou similares, entulho, material contaminado, 
resíduos  dos  serviços  de  saúde,  resíduos  de  podas,  resíduos  industriais  não  provenientes  de 
refeitório e escritório, pneus.

Durante vistorias em campo, verificamos que a forma padrão de acondicionamento dos 
resíduos, nas áreas centrais, é em sacolas de supermercados ou sacos plásticos. Já nos bairros 
mais  distantes  do  centro,  observamos  o  acondicionamento  de  resíduos  em latas,  latões  e/ou 
bombonas, comprovando a disposição de resíduos de maneira incorreta.

No centro da cidade e nas praças centrais,  encontram-se lixeiras  dispostas  em alguns 
pontos, onde ocorre a maior circulação de pessoas, figura 00, porém não existe nenhum tipo de 
monitoramento quanto a localização ou situação atual das lixeiras.

Com  relação  ao  acondicionamento  dos  resíduos  públicos,  existem  deficiências 
relacionadas ao tempo em que os resíduos ficam expostos na malha urbana. Os sacos plásticos 
contendo  resíduos  ficam  amontoados  em  pontos  estratégicos  por  um  período  relativamente 
longo, para após serem recolhidos pelo coletor. É comum observar animais, principalmente cães, 
rasgando os sacos de lixo, em busca de alimento, nas vias públicas.

7.10.1 - Destino Final dos Resíduos

O tratamento de resíduos sólidos urbanos é definido como uma série de procedimentos 
destinado a reduzir a quantidade ou potencial poluidor dos resíduos sólidos. A discussão mundial 
sobre a saúde do planeta tem apontado a valorização dos componentes do lixo como uma das 
formas de promover a conservação de recursos. Por tanto, o tratamento de lixo deve: - reduzir a 
quantidade de lixo a ser enviado para destino final; - recuperar os recursos existentes no lixo; - 
transformar o lixo em insumo para outros produtos com valor agregado.

O  tratamento  mais  adequado  e  eficaz  é  o  prestado  pela  própria  população  quando 
empenhada em reduzir a quantidade de lixo, reaproveitando os materiais e se desfazendo do lixo 
que produz de maneira correta.
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A área utilizada como unidade de transbordo, já foi utilizada entre os anos de 1984 à 
2001 para o destino de resíduos de forma irregular.  Em 2001 iniciou a recuperação da área com 
destino em aterro controlado, sendo concluída parcialmente a remediação em 2005, a partir desse 
ano os resíduos estão sendo encaminhados para aterro sanitário fora do município. Nessa área 
existe uma unidade de triagem desativada, equipada com esteira e prensa. A unidade tem área 
construída de 345m², possui dois banheiros e funcionava até o ano de 2005 com 12 funcionários, 
antigos catadores do lixão.

A destinação dos resíduos sólidos no município, após coletado tem os seguintes destinos:
 Para os resíduos residenciais, comerciais e de varrição, o aterro sanitário da 

SIL – Soluções Ambientais, a um custo de R$ 42,57 a tonelada, no município de Minas 
do Leão,  a  80 km.  O transporte  é  realizado pela  CONESUL – Soluções  Ambientais 
LTDA, a recepção e destino final sob responsabilidade da SIL.

 Os  RSS  têm  a  coleta,  transporte  e  destino  final  sob  responsabilidade  da 
AMBIENTUUS, a um custo mensal de R$ 591,29.

 Para os  RCC o transporte  e  a  destinação final  são de responsabilidade  do 
gerador. A Prefeitura Municipal destina os seus RCC ás empresas licenciadas para esse 
fim.

 Os resíduos da limpeza  publica (podas de árvores),  são destinados à áreas 
licenciadas  para  o  recebimento.  O  município  não  recolhe  esse  tipo  de  resíduo  nas 
residências.
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8 - DIAGNÓSTICO
O município possui Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Rural, delimitando o 

perímetro  urbano,  áreas  de  preservação,  áreas  de  interesse  ambiental,  bem  como  zonas 
comerciais,  industriais  e  residenciais.  O uso  e  ocupação  do solo  é  disciplinado  pela  Lei  de 
Parcelamento do Solo Urbano. O Código de Posturas trata dentre outras coisas, da higiene nas 
vias  publicas  e  habitações,  bem  como  da  proteção  ao  meio  ambiente,  que  tem  o  Código 
Municipal do Meio Ambiente como lei específica, esse código ambiental trata das questões de 
poluição,  licenciamento ambiental,  fiscalização, infrações, etc.  No entanto,  mesmo com essas 
leis,  o município tem dificuldade em fazer cumpri-las,  podendo ser observado os problemas 
decorrentes  da  falta  de  fiscalização   mais  efetiva  (construções  clandestinas,  queimadas, 
atividades sem licenciamento, esgotos cloacais ligados a rede pluvial, etc.).

Após realizado o levantamento dos dados, referente a situação dos resíduos sólidos no 
município, podemos citar alguns problemas ambientais:

1) Desconhecimento do montante de RSS gerado em estabelecimentos privados;
2) Destino inadequado dos resíduos gerados na ETA da CORSAN;
3) A coleta de RSU atinge 95% da área urbana;
4) A coleta de resíduos na zona rural atinge 70% da área;
5) Não existem informações quanto às empresas que possuem Plano de Gestão de Resíduos;
6) Os resíduos de poda e ajardinamento não estão sendo recolhidos;
7) O município não possui Plano de Gestão de RCC;
8) Abandono da Central de Triagem;
9) Faltam fiscalização e monitoramento quanto ao destino de resíduos especiais;
10)Não há monitoramento dos passivos ambientais;
11)Embora  o  município  esteja  destinando  os  RSU de  forma  adequada,  não  existe  outra 

opção caso ocorra um rompimento de contrato para o destino final dos resíduos;
12)A coleta seletiva foi implantada em 2001 e encerrada em 2005;
13)Vários pontos, na zona urbana, de descarte irregular de RSU e RCC.
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9 - METAS DO PGIRSU
 Após diagnóstico realizado e prognóstico da produção de resíduos no município, foram 

definidas  as  metas  do  PGIRSU,  visando  garantir  a  continuidade  e  melhoria  dos  serviços 
prestados, além de propiciar sua gestão com maior eficiência técnica e financeira.

Os  objetivos,  metas,  programas  projetos  e  ações  apresentadas  neste  Plano,  foram 
definidos para um horizonte de tempo de 10 (dez) anos, sendo que sua primeira revisão ocorrerá 
no  ano  2013  em  razão  da  necessidade  de  compatibilizar  o  Plano  com  o  planejamento 
orçamentário do município e dali em diante de quatro em quatro anos, em consonância com a 
elaboração do Plano Plurianual. As metas foram definidas de acordo com o prazo de execução 
das ações:

 Emergenciais – ações de implementação imediata;
 De curto prazo – ações de 0 a 3 anos, de alta prioridade que possam ser programáveis e 

não necessite alterações estruturais;
 De médio prazo – ações de 4 a 8 anos, de média prioridade que possam ser programáveis 

e que necessitem alterações estruturais;
 De  longo  prazo  –  ações  de  mais  de  8  anos,  de  baixa  prioridade  que  possam  ser 

programáveis, que necessitem alterações estruturais de longo prazo, ainda não projetadas.
Com base nestes pressupostos, foram estabelecidos os objetivos, metas e ações propostas 

no âmbito deste Plano para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos.
As diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305/2010), determinam que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos devem ser observadas as seguintes 
ordens de prioridade:

 Não geração – estimular os agentes públicos e privados a minimizar a geração de resíduos;
 Redução do volume de resíduos na fonte geradora;
 Reutilização – aumento da vida útil do produto;
 Reciclagem – reaproveitamento cíclico de matérias-primas;
 Tratamento – Transformação dos resíduos através de tratamento físicos, químicos e biológicos;
 Disposição final ambientalmente adequado dos rejeitos.

9.1 - Acondicionamento dos resíduos

A qualidade  da  operação  de  coleta  e  transporte  de  lixo  depende  da  forma  adequada  do  seu 
acondicionamento, armazenamento e da  disposição  dos  recipientes  no  local,  dia  e  horários 
estabelecidos pelo órgão de limpeza urbana para a coleta. A população tem, portanto, participação 
decisiva nesta operação.
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A importância do acondicionamento adequado está em:

 Evitar acidentes;
 Evitar a proliferação de vetores;
 Minimizar o impacto visual e olfativo;
 Reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de implantação da coleta seletiva);
 Facilitar a realização da etapa da coleta.
Emergencial

Objetivo Acondicionar os resíduos sólidos domiciliares de forma sanitariamente adequada

Meta Coletar o lixo com maior freqüência nas áreas carentes

Ações

Promover a mobilização social e educação ambiental;

Padronizar o acondicionamento de resíduos por meio de legislação específica;

Promover ações de apreensão de animais domésticos com esterilização dos mesmos;

9.2 - Coleta e Transporte

A coleta do lixo domiciliar deve ser efetuada em cada imóvel,sempre nos mesmos dias e 
horários, regularmente. Somente assim os cidadãos habituar-se-ão e serão condicionados a colocar os recipientes 
ou embalagens do lixo nas calçadas, em frente aos imóveis, sempre nos dias e horários em que o veículo coletor 
irá  passar.

Em conseqüência, o lixo domiciliar não ficará exposto, a não ser pelo tempo necessário à execução da 
coleta. A população não jogará lixo em qualquer local, evitando prejuízos ao aspecto estético dos logradouros e o 
espalhamento por animais ou pessoas.

De médio prazo
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Objetivo Regularidade na coleta e no transporte

Meta Atingir a regularidade da coleta de resíduos em 100% da área urbana em 4 anos;

Atingir a regularidade da coleta de resíduos em 100% da área rural em 6 anos;

Ações

Manter e aprimorar a regularidade e a freqüência da coleta e transporte do lixo 
domiciliar;

Redimensionar os itinerários das coletas domiciliares;

Evitar perda de resíduos durante o transporte até a área de transbordo;

Evitar amontoamento de lixo nas ruas pelos coletores;

9.3 - Coleta Seletiva

Deve-se procurar, cada vez mais, pensar nos resíduos com o enfoque da reutilização e não como parte a 
ser simplesmente descartada. Os resíduos devem ser aterrados somente quando esgotadas todas as possibilidades 
de reaproveitamento.

Este procedimento pode trazer muitos benefícios para o meio ambiente e para a população, tais como:

 Diminuição da quantidade de lixo a ser aterrado;
 Redução do uso dos recursos naturais e da poluição ambiental;
 Economia de energia;
 Possibilidade de geração de trabalho e renda para catadores.
De curto prazo

Objetivo Implantar Sistema de Coleta Seletiva

Meta

Implantar a coleta seletiva em todos os bairros da zona urbana, com periodicidade 
semanal;

Incentivar a recuperação de recicláveis e a segregação do lixo

Ações

Elaborar programa participativo de mobilização social;

Definir freqüência, horário e método de coleta;

Planejamento da operação, monitoramento, avaliação e redimensionamento da coleta;

Informação, sensibilização e mobilização da população..

9.4 - Serviços de Limpeza
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 Os serviços de limpeza objetivam minimizar os impactos causados pelos resíduos ao meio ambiente, 
saúde, turismo, trânsito. É a atividade que consiste na remoção sistemática dos resíduos acumulados em vias e 
logradouros públicos, a origem desses resíduos deve-se tanto a causas naturais, quanto a atitudes inadequadas 
da população. É fundamental que se tenha em vista que compete ao município a responsabilidade pela 
limpeza das vias públicas, mas cabe aos munícipes preservar esta limpeza.

De médio prazo

Objetivo Atingir a eficácia dos serviços de limpeza

Meta
Manter  os  serviços  e  ampliar  sua  abrangência  avaliando  novas  tecnologias  e 
equipamentos.

Ações

Avaliar os planos de varrição manual, roçada e capina;

Implantar ações de educação ambiental;

Implementar ações de fiscalização;

Instalação de um número maior de lixeiras ao longo das vias públicas;

Elaborar  novo  planejamento  do  serviço  de  varrição,  contendo  roteiros  com  as 
respectivas extensões , e estudo de produtividade  por pessoa/dia.

9.5 - Controle Ambiental
O controle  ambiental  está  voltado  aos  objetivos,  metas  e  ações  com foco na  implantação,  no 

aprimoramento do controle sobre os geradores de resíduos, que em função do tipo de natureza e da legislação 
vigente, têm responsabilidades específicas nos gerenciamento dos mesmos.

De curto prazo

Objetivo
Controle e gestão das informações, ações e procedimentos trazidos nos Planos de 
Gerenciamento dos grandes geradores e geradores de RSS

Meta Vistoriar 100% dos planos de gerenciamento

Ações Exigir relatório anual de declaração do gerador, contendo informações comprobatórias 
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da execução do Plano de Gerenciamento;

Desenvolver sistemas internos para gerenciamento das informações contidas nos Planos 
de Gerenciamento, para facilitar a consulta e consolidação de dados e informações de 
interesse para outras ações e programas ambientais;

Fiscalizar a implementação dos Planos de Gerenciamento;

9.6 - Resíduos de Construção e Demolição
A atividade de construção predial, tanto no que diz respeito à execução de novas quanto à reforma ou à 

demolição de antigas edificações, usualmente resulta num grande volume de resíduos, genericamente designados 
como “entulhos de construção”.  Grande parte dos geradores são pessoas comuns,  ou seja, moradores e 
comerciantes que fazem pequenas obras e reformas, estes geradores ainda não têm conhecimento nem estímulo 
para lidar de forma adequada com este tipo de resíduo. Portanto, as propostas apresentadas, incluem aspectos 
legais, institucionais, organizacionais, operacionais, além do componente de educação ambiental.

De curto prazo

Objetivo
Possibilitar a gestão dos resíduos da construção e demolição, conforme as diretrizes 
estabelecidas na Resolução CONAMA nº 307/2002.

Meta
Vistoriar 100% dos projetos apresentados;

Coibir o descarte irregular de resíduos da construção e demolição.

Ações Realizar campanhas de educação ambiental para sensibilizar e orientar os agentes 
envolvidos na cadeia de gestão de resíduos da construção e demolição quanto à 
legislação existente sobre o tema;

Exigir os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção e Demolição dos 
empreendimentos previstos na legislação e os Manifestos de Transporte de Resíduos 
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(MTRs) das empresas transportadoras;

Realizar um diagnóstico quali-quantitativo de geração de resíduos da construção e 
demolição na cidade;

Elaborar e implantar programa de atendimento aos pequenos geradores, que inclua a 
execução de coleta pública dos RCD classe A.

9.7 - Logística Reversa
Um dos maiores desafios da gestão ambiental no mundo contemporâneo é o rastreamento 

de um produto desde o início do seu ciclo de vida até o fim de sua vida útil. Esse rastreamento 
indicaria momentos adequados para a utilização de ferramentas de gestão tais como a reciclagem 
e a reutilização de materiais, reduzindo o impacto ambiental que esses produtos podem trazer 
para  o  meio  ambiente,  e  que  certamente  comprometeria  o  desenvolvimento  sustentável  do 
planeta. A logística reversa é uma operação que controla certos fluxos de matérias-primas, com 
isso planeja e implementa  uma operação de retorno de bens de pós-consumo e bens de pós-
venda, traz  também o  fluxo das informações correspondentes desde o ponto de consumo ao 
ponto de origem.  Nessa gestão há uma preocupação em considerar  os aspectos  econômicos, 
ecológico, legal, logístico e de imagem corporativa na cadeia reversa observada (LEITE, 2003).

De curto prazo

Objetivo
Acompanhar, fiscalizar e monitorar a implementação da Lei Federal nº 12.305/2010 – 
Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Meta Garantir a implementação da logística reversa no âmbito do município de Taquari.

Ações

Fiscalizar o cumprimento das disposições legais;

Inserir os aspectos relacionados à logística reversa nos procedimentos de licenciamento 
ambiental, no que couber.
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9.8 - Educação Ambiental

O Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos estabelece, enquanto diretriz para o processo de Educação 
Ambiental, a necessidade de consumo consciente para a redução da geração de resíduos, a reutilização e 
encaminhamento para reciclagem e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos inservíveis.

De médio prazo

Objetivo Estimular a participação da população na gestão integrada de resíduos sólidos

Meta Atingir 80% da demanda

Ações

Produzir materiais didáticos e de divulgação;

Elaborar campanhas de divulgação dos serviços públicos de coleta de resíduos;

Desenvolver ações de educação ambiental e de mobilização das comunidades;

Promover eventos e atividades voltadas à conscientização sobre o tema coleta seletiva e 
logística reversa 

9.9 - Catadores de Resíduos - Informais

A grave crise social existente no país tem levado tem levado um número cada vez maior de pessoas a 
buscar sua sobrtevivência por meio da catação de materiais recicláveis existente no lixo das residências. Cabe ao 
Poder Público Municipal identificar os catadores que trabalham nas ruas dando alternativas de trabalho para os 
mesmos.  É  importante  que  o  município  ofereça  apoio  institucional  para  a  formação  de  cooperativas, 
principalmente no que tange a cessão de espaço físico, assistência jurídica e administrativa para legalização.

De médio prazo

Objetivo Incentivar a criação de cooperativas de catadores.
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Meta Regularizar o trabalho dos catadores informais em 04 anos

Ações Identificar os catadores de lixo que operam na cidade

9.10 - Estratégias de Recuperação de Custos

Ponto considerado estratégico da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, o assunto da 
recuperação  de  custos  de  serviços  de  limpeza  urbana  traz  uma  dificuldade  natural  na  sua 
abordagem. O país carrega uma cultura de responsabilizar o Poder Público por todas as atitudes, 
coletivas ou individuais que se dê no âmbito dos espaços públicos.

De médio prazo

Objetivo
Desonerar o Poder Público nas atividades de manejo de resíduos sólidos, considerando a 
sustentabilidade econômico financeira dos serviços.

Meta Atingir o ponto de equilíbrio entre receita e despesa

Ações

Avaliação dos contratos de prestação de serviço relacionado aos RSU;

Realizar pesquisa e montar banco de dados relacionado  ao quantitativo de resíduos por 
unidade (classe), de acordo com a legislação. 

9.11 - Usina de Compostagem

Compostagem é o processo natural de decomposição biológica de materiais orgânicos de 
origem  animal  e  vegetal,  pela  ação  de  microorganismos,  sem  a  necessidade  de  qualquer 
componente  físico  ou  químico  à  massa  de  resíduos.  Muitos  resíduos  orgânicos,  que  são 
comumentes jogados fora, podem ser reaproveitados e transformados em composto orgânico e 
incorporados  ao  solo,  melhorando  as  suas  condições.  Além  disso,  propicia  a  redução  da 
quantidade de rejeitos,  o que reflete  na redução dos custos de transporte e destino final  dos 
resíduos.

De médio e longo prazo
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Objetivo Implantação da Usina de Compostagem

Meta
Reduzir a quantidade de rejeitos;

Dar destino adequado aos resíduos sólidos orgânicos

Ações
Incentivar a separação de resíduos na fonte;

Implantar pátio para compostagem na área do antigo “lixão”.

9.12 - Destinação final dos RS

A destinação final dos resíduos sólidos urbanos é um dos maiores desafios da gestão 
pública do município, tendo em vista os graves impactos ambientais gerados pelos lixões, aterros 
controlados, ou até mesmo aterros sanitários. Além dos problemas ambientais e dos altos custos 
para operação dos processos,  há uma grande rejeição da sociedade à disposição de qualquer 
resíduo próximo à sua residência, tanto pelos odores desagradáveis como pela desvalorização 
econômica que produzem ao patrimônio imobiliário.

De longo prazo

Objetivo Destino adequado dos resíduos sólidos

Meta
Destinar os resíduos sólidos para aterro da SIL, pelos próximos 8 anos.

Licenciar , implantar e operar aterro sanitário próprio em até 07 anos

Ações

Renovar contrato com a SIL, para a destinação dos resíduos;

Buscar recursos para custear a construção de aterro sanitário em área própria (antigo 
lixão);

Licenciar, junto ao órgão ambiental competente, a implantação de aterro sanitário na 
área do antigo lixão;

Adquirir área lindeira ao antigo lixão.
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10 - CONCLUSÃO

Seja qual for a sua natureza, qualquer atividade humana sempre resulta em resíduos. O 
constante  crescimento  da  população  urbana,  associada  a  melhoria  dos  padrões  de  renda  da 
sociedade e,  a  intensa  industrialização,  em geral,  está  gerando grandes  volumes  de resíduos 
sólidos, diminuindo a vida útil dos aterros sanitários e aumentando o passivo ambiental para as 
futuras gerações.

Para  conseguir  uma  eficiência  no  planejamento  das  questões  referentes  aos  resíduos 
sólidos,  é  necessário  que  a  administração  pública  a  população  articulem  as  ações  previstas 
conjuntamente;

Conforme diagnóstico, a coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos em Taquari 
ocorre de forma regular, não acarretando impactos diretos ao meio ambiente e a saúde pública. 
No entanto, dada à necessidade da implantação de um aterro sanitário próprio ou em consórcio, o 
município deve adotar medidas que facilitem a adoção de ações mitigadoras, priorizando em 
primeiro lugar a reciclagem e reutilização de resíduos não recicláveis, aumentando a vida útil do 
aterro. 

Em última  análise,  está  na própria  população a chave para a  sustentação do sistema, 
implicando por parte do município a montagem de uma ação integrada que inclua, um programa 
de  sensibilização  e  que  tenha  uma  nítida  predisposição  política  voltada  para  a  defesa  dos 
prioridades inerentes ao sistema de limpeza urbana.
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  Figura 15 - Lixo à margem da Avenida Farrapos

    
          
           Figura 16 - Área remediada, antigo lixão
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             Figura 17 - Depósito irregular de Resíduo da Construção e Demolição
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ROTEIRO ZONA RURAL (Arquivo2)
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