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1. APRESENTAÇÃO 
 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), promulgada pela Lei Nº 12.305, de 2 
de agosto de 20101, institucionaliza um marco regulatório para a gestão de resíduos nas 
esferas municipal, estadual e federal.  

No Brasil, cabe aos municípios o efetivo gerenciamento de resíduos sólidos, por meio 
da elaboração e implementação de planos municipais de gerenciamento, visando 
contemplar a otimização de recursos das entidades públicas, e a redução do impacto 
socioambiental e de saúde pública decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos. 

O equacionamento da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos é de significativa 
relevância social e econômica para as metrópoles brasileiras, pois engloba a otimização 
e o uso de recursos das entidades públicas e por se tratar de um interesse coletivo, e 
pelos seus impactos negativos gerados na qualidade de vida da população, 
principalmente pela disposição inadequada. 

Dada a complexidade do tema relacionado à gestão de resíduos sólidos e o crescimento 
da geração destes, a PNRS estabelece o envolvimento da União, Estados e Municípios, 
o setor produtivo e a sociedade civil com o objetivo de reduzir ao máximo a produção 
de resíduos sólidos e promover soluções sustentáveis, por exemplo, reutilizar e reciclar 
o máximo e dispor apenas os rejeitos em aterros sanitários ambientalmente adequados. 

Porto Alegre é a metrópole objeto desse estudo de caso, pois possui grande geração de 
resíduos sólidos, característico de uma metrópole, e seu gerenciamento é norteado pelas 
metas e diretrizes elaboradas em seu plano municipal de gerenciamento integrado de 
resíduos sólidos, a partir da PNRS. 

O município de Porto Alegre é o 10º município mais populoso do Brasil em 2015 com 
1.476.867habitantes, distribuídos ao longo de 496,682 Km² com uma área urbana de 
160,7 Km², e possui um PIB de R$ 57,3 bilhões que representa 42,9% do total gerado 
na RMPA sendo o 8° município no ranking nacional do PIB.  

Com relação aos dados absolutos, Porto Alegre conta com uma renda per capita em 
2010 de R$ 1.758,27 o que representa uma renda 83,3% superior ao estado e 121,5% 
em relação à renda per capita do Brasil (R$ 793,87) (PNUD, 2013). 

O objetivo deste documento é servir como instrumento de discussão da atual situação de 
implantação e operacionalização da política nacional de resíduos sólidos em Porto 
Alegre. Pretende-se com a análise feita, a partir de indicadores propostos, priorizar 
                                                           
1Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. 
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ações para que o município empreenda melhorias contínuas no seu processo de gestão 
integrada de resíduos sólidos urbanos. 

Esse documento também contribui com os objetivos do Observatório da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (OPNRS), que apoia a elaboração deste documento, de 
desenvolver e propor indicadores para propiciar este monitoramento (ver Caixa 1).   

CAIXA 1 
SAIBA MAIS SOBRE O OBSERVATÓRIO NACIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS2 
Criado em 31 de julho de 2014, por 26 instituições da sociedade civil, o Observatório tem como 
objetivo monitorar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 
12.305/10) em todo o país. A missão do Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos é criar 
condições para que a sociedade civil possa monitorar a implantação da PNRS, provendo 
transparência aos resultados obtidos e também assegurando que os princípios e objetivos da lei sejam 
cumpridos. 

Um dos destaques da PNRS é a importância do “controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social”. Neste sentido, a proposta de 
instituição do Observatório visa garantir não só a implantação eficiente da norma, como o exercício da 
cidadania, a transparência e a ética na implantação da PNRS. 

Além de gerar dados, informações e análises que promovam a transparência e qualifiquem os 
debates na sociedade sobre a implementação da PNRS, o website e as redes sociais do Observatório 
pretendem tornar-se um instrumento de concentração e disseminação de informações sobre a legislação 
brasileira de resíduos sólidos. 

Fonte: <https://observatoriopnrs.org/>. 

Com intuito de dar maior fluidez ao texto, organizou-se este documento em quatro 
tópicos: 1) Uso e estrutura do relatório; 2) Síntese; 3) Análise e 4) Apêndices. A síntese 
apresenta as principais contribuições e orientações da pesquisa. Caso o leitor se 
interesse em detalhar algum dado, o poderá fazer para cada indicador e grupo de análise 
na seção em que se detalha estas informações. Por fim, caso queira ter acesso aos dados 
brutos e a fórmula de cálculo dos indicadores qualitativos, bem como a descrição sobre 
a estruturação da cadeia de gestão de resíduos sólidos urbanos em Porto Alegre, poderá 
consultar o apêndice. 

Inicialmente, apresenta-se como usar este relatório e suas informações e qual a estrutura 
proposta para análise e interpretação dos dados.  

  

                                                           
2Disponível em:https://observatoriopnrs.org/>. 
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2. USO E ESTRUTURA DO 
RELATÓRIO 

 

Este relatório público, contendo indicadores, é dirigido para municípios e, em especial, 
para dois grupos de interesse: a) administração pública do município, que pode ter a 
partir dos indicadores, e informações, alternativas para promover melhorias na sua 
política e gestão municipal de resíduos sólidos; b) sociedade civil e organizada, que 
pode acompanhar o monitoramento da implantação da PNRS nas diferentes capitais, 
podendo, a partir disso, exercer o seu importante papel de controle social para a 
execução de objetivos e princípios da PNRS. Para ambos os grupos, o uso dos 
indicadores pode servir como um benchmarketing de boas práticas da cidade e propiciar 
melhorias nas ações e atividades no cenário nacional.  

A construção do sistema de indicadores envolve 5 grupos ou categorias de análise e 
35 indicadores: 16 quantitativos e 19 qualitativos (relativos à aderência de cada 
quesito do artigo 19 à política municipal), conforme detalhado no Quadro 1. 

Os dados que alimentam os indicadores quantitativos devem ser provenientes do 
Sistema Nacional de Informação de Saneamento – Resíduos Sólidos (SNIS RS)3. As 
análises envolvem duas abordagens: uma longitudinal (evolução dos indicadores de 
2008 a 2015) e outra comparativa (entre capitais do porte similar, a partir de dados de 
2014). Esta análise comparativa é realizada com capitais que tem um tamanho da 
população de até 30%, a mais ou a menos, que o município analisado. Cabe ainda 
destacar que algumas informações, para os municípios comparados, não se obtém e por 
isso não aparecem no gráfico. Também é feito uma avaliação da aderência da Política 
Municipal de Resíduos Sólidos com a PNRS referente aos 19 incisos do artigo 19 desta 
política. Cada inciso refere-se a um indicador que pode ser de pertença total; 
pertencimento parcial ou não pertence ao plano municipal.O conjunto destes 
indicadores formará a Figura 3 (seção 4.5.), que mostrará de forma colorida a situação 
(pertença total – verde; pertencimento parcial – amarelo; não pertence – vermelho). 

 

  

                                                           
3Disponível em: <http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos>. Cabe destacar que essa base de 
dados é constituída de formulários preenchidos pelos próprios municípios e que isso pode resultar em 
prejuízo para a confiabilidade do banco. Entretanto, é o mais completo e oficial, por isso optou-se por 
trabalhar com este banco de dados. Além disso, é fruto de um dos objetivos da PNRS: consolidação de 
uma base de dados nacional. 
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Quadro 1 – Agrupamento de Indicadores por grupo de análise e objetivo 

GRUPO DE ANÁLISE 
OBJETIVO  
DO GRUPO 

INDICADORES 

1- GERAÇÃO Total de resíduos 
gerados e a 
distribuição entre 
resíduos domiciliares 
e públicos 

• Produção/ Habitante/ dia 

• Origem dos resíduos coletados (domiciliares e 
públicos) 

2- CUSTO E 
FINANCIAMENTO 

Custo de gestão dos 
resíduos e fonte de 
financiamento 
(público ou sociedade 
civil) 

• Fonte de Recursos para Gestão de Resíduos 
(arrecadação da sociedade civil ou participação do 
Estado) 

• Distribuição das Despesas por tipo de Coleta para 
Gestão de Resíduos  

• Custo per capita da limpeza urbana por ano 

• Índice de autofinanciamento da coleta residencial 

• Custo de cada tonelada coletada por ano (coleta 
domiciliar, pública e média) 

3- PRODUTIVIDADE Produção média por 
empregado na gestão 
da cadeia de resíduos 

• Número de habitantes por trabalhadores em todo 
manejo de RSU  

• Quantidade média de coleta de resíduos por 
trabalhador (TON/ ano/ trabalhador) 

• Quantidade de toneladas que cada cooperado 
coleta em média por ano (TON/ ano/ cooperado) 

4- RECICLAGEM Produção e processo 
relativo à reciclagem 
de materiais 

• % resíduo coletado reciclado 

• Taxa de reaproveitamento do resíduo reciclado 
coletado 

• Composição do total de material recuperado 

• Média de cooperados por entidade 

• Número de entidades 

• Quantidade de toneladas que cada cooperado 
coleta em média por ano (TON/ ano/ cooperado) 

5- INSTITUCIONAL Avaliar a aderência da 
PNRS aos quesitos do 
artigo 19 da PNRS 

• 19 indicadores qualitativos referentes ao 
pertencimento de cada inciso 

Obs.:  1. A nomenclatura estabelecida nos indicadores está em consonância com os dados do Sistema 
Nacional de Informação de Saneamento (SNIS). 

2. TON = tonelada. 
 

Para cada indicador se estabeleceu um índice de sinalização sobre a evolução da gestão 
de resíduos do Município frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este índice 
varia de 1 a 3, sendo: 1- piorou ou se manteve com flutuações positivas e negativas se 
comparado com a situação do indicador após a sanção da PNRS (sinal vermelho); 2-
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melhorou parcialmente a situação do indicador após a sanção da PNRS (sinal 
amarelo). A melhora parcial significa que houve uma melhoria consistente em cada ano 
após a sanção da PNRS, mas esta ainda não é significativa (variação de até 10% em 4 
anos de análise); 3- melhorou a situação do indicador após a sanção da PNRS (sinal 
verde). A melhora foi consistente e frequente em todos os anos após a sanção da PNRS 
(variação acima de 10% em 4 anos de análise). 

Desta maneira, pretende-se com este relatório público realizar uma avaliação da gestão 
integrada de resíduos sólidos urbanos do município de Porto Alegre, com intuito de 
orientar possíveis estratégias para melhoria contínua deste serviço público e integrado 
com toda a comunidade local. 
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3. SÍNTESE 
3.1 ANÁLISE E AÇÕES PROPOSTAS 
Antes de se detalhar a evolução de cada indicador, é feita uma síntese com o 
posicionamento do conjunto de indicadores à luz da sinalização descrita anteriormente 
(vermelho, amarelo ou verde – respectivamente piorou ou manteve – 1; melhorou 
parcialmente – 2; melhorou significativamente - 3). Este conjunto de indicadores 
possibilita acompanhar a evolução da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos 
envolvendo um período que antecede a PNRS (2008 a 2009), até a última informação 
disponível (2015).  

Porto Alegre publicou o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos em 2013 em dois volumes. O primeiro apresenta o diagnóstico e o prognóstico 
da situação do gerenciamento de resíduos sólidos, enquanto o segundo volume traça o 
planejamento das ações a serem tomadas, considerando o proposto também nos incisos 
do artigo 19 da Lei Federal 12.305/10 (PORTO ALEGRE, 2013b). Ao avaliar o Plano 
de 2013 com os incisos do artigo 19 da PNRS, apresentados no Quadro 3 (seção 4.5), 
observa-se que não houve menção mais específica e detalhada apenas do 
itemfiscalização. Todos os demais 18 itens formam indicadores de pertencimento do 
PNRS ao Plano Municipal de Saneamento. 

Com isso, Porto Alegre praticamente cumpre as exigências institucionais, alinhado com 
a sua reputação de planejamento na área urbana, mesmo assim, ainda apresenta 
problemas específicos na gestão de toda a cadeia de resíduos, especialmente com a 
produtividade e reciclagem, que envolve a maior participação das cooperativas. Dividiu-
se a análise em 5 grupos, sendo o último a questão institucional já mencionada. Os 
outros grupos são: geração, custo e financiamento, produtividade e reciclagem. No que 
se refere à geração, há um crescimento da geração de resíduo em Porto Alegre. Até 
2010 era menor que 1 kg por habitante por dia e em 2015 este número é próximo da 
média das capitais (1,04). Por isso, é preocupante o incremento maior que o PIB ou o 
tamanho populacional, mas ainda está em valores comparáveis com a média nacional. 
Por outro lado, é positivo que maioria dos resíduos coletados é domiciliar, os 
quaisapresentam um custo menor de gestão que os resíduos públicos.  

Um ponto de destaque de Porto Alegre frente a outras capitais se refere ao custo e 
financiamento. A despeito de um indicador preocupante (custo per capita de limpeza 
urbana por ano) os demais são positivos.  
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Porto Alegre tem uma situação particular no que se refere ao custo e financiamento. Por 
um lado apresenta uma diferença positiva entre o valor arrecado e o total gasto na coleta 
de resíduos, que permite ter o autofinanciamento desta etapa da gestão de resíduos e 
sobre recurso para as demais atividades da cadeia de responsabilidade do município. 
Enquanto a média nacional é a arrecadação representar menos que 1/3 do total da receita 
necessária para gestão de resíduos, em Porto Alegre este número é quase 56% e chegou 
a ser quase 70% em 2008. Ou seja, uma parcela significativa dos gastos relativos a 
gestão de resíduos são providas de recursos próprios oriundos da fonte de taxação 
específica.  

Nisso se reflete o índice de autofinanciamento da coleta residencial. Para cada R$ 1 
coletado em torno de R$ 0,36 é destinado para a coleta e o restante é apropriado para os 
demais gastos relativos na cadeia, gerando uma situação positiva para a administração 
municipal no que se refere ao provimento de recursos para esta atividade. A média das 
capitais é acima de 1, ou seja, para cada R$ 1 arrecadado para coleta residencial, o 
municipal tem que usar este recurso e complementar com outros recursos do tesouro 
próprio, além de propiciar o financiamento com recursos do tesouro das demais 
atividades da cadeia de resíduos, como tratamento e disposição. Por outro lado, apesar 
de uma fonte sustentada em maior parte na arrecadação direta, o custo per capita da 
limpeza urbana, a preços de 2015, começou a diminuir e alcançaram o patamar de R$ 
153 por habitante em 2015. Entre 2008 e 2015, este custo cresceu em termos reais 8,3% 
ao ano, o que é bem maior que o crescimento do Produto Interno Bruto nacional ou que 
da receita do município no período. 

Tais argumentos reforçam que há uma situação positiva para a administração municipal 
no que se refere ao financiamento do serviço público de gestão de resíduos, mas um 
fator negativo frente ao custo crescente e maior que em outras capitais brasileiras. Cabe, 
desta forma, uma reflexão sobre os motivos destes aumentos e a avaliação das 
oportunidades de redução de tais custos. 

Ao comparar o custo por tonelada observa-se que o maior é referente a limpeza pública. 
Tal fato pode ser um direcionador para analisar os efeitos do aumento do custo e as 
possibilidades de redução. O custo de coleta domiciliar não aumentou 
significativamente no período e foi um dos fatores que contribui para que o custo total 
por tonelada crescesse menos que 24% em termos reais, apesar de ser acima do valor do 
PIB brasileiro no período. 

Um dos fatores pode estar relacionado com a produtividade (número de trabalhadores 
envolvidos na gestão de resíduos no município por habitante e quantidade média do 
total de resíduos domiciliares coletados por trabalhadores por ano no município). Houve 
uma melhora nestes indicadores e foi maior que a geração por habitante, contudo ainda 
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é menor do que em várias outras capitais. Assim, há possibilidade melhora deste 
indicador a partir de uma otimização dos processos e rotas.  

A taxa de reciclagem é baixa (5%), mas acima da média das capitais. Contudo, não 
houve grande evolução no período e manteve-se estável neste patamar com oscilações 
pontuais em alguns anos. Isso demonstra que os esforços e programas sobre o tema no 
município ainda não surtiram efeito positivo a ponto de ampliar este patamar e aumentar 
a efetividade da reciclagem, que, além de baixa, tem uma taxa de reaproveitamento do 
que se coleta de resíduos para reciclagem de somente 68%. Este reaproveitamento, 
inclusive, chegou a 80% em 2013 e reduziu para 57%. Nota-se que os municípios em 
que a coleta tem a participação mais efetiva de catadores têm maior percentual de 
reaproveitamento, mas menor em termos de coleta. Esse binômico (coleta para 
reciclagem e reaproveitamento efetivo como reciclado) é uma ação necessária não 
somente para Porto Alegre, mas todas as capitais brasileiras.  

Há vários programas, especialmente em Porto Alegre, mas ainda com resultados 
ínfimos se comparado ao volume de resíduos gerados. Uma das questões está 
relacionada ao aumento do número de cooperativas e cooperados. Contudo, há 
necessidade de se ganhar em escala nestas ações para que se reflita efetivamente em 
maior ganho para toda a cadeia de reciclagem e para o município.  

Como recomendação sugere-se atuar em 3 temáticas: custo, produtividade e reciclagem. 
As ações estão interligadas e buscam tornar a cadeia de resíduo mais eficiente e 
sustentável para o município. A revisão das despesas e custos devem estar centradas 
naotimização dos serviços e no aumento da produtividade. Esta está crescendo, contudo 
ainda é menor do que em várias capitais. Necessita-se ampliar as ações em andamento 
(ver apêndice 4) e os programas já existentes, que poderiam ampliar inclusive a 
participação das cooperativas neste processo.  

Por fim, nota-se que institucionalmente há pequenos ajustes no Plano Municipal, porém 
os indicadores de melhoria propostos na PNRS, especialmente no que se trata à 
reciclagem, ainda não surtiram efeitos. Há vários programas interessantes no município 
sem ter, entretanto, um resultado efetivo e nas proporções da geração de resíduos. O 
quadro 2 apresenta a síntese dos pontos de monitoramento da política municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos de Porto Alegre, a partir dos indicadores 
mencionados no Quadro 1 e detalhados na seção 4. 
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Quadro 2 - Quadro Síntese sobre Monitoramento da PNRS aplicado em Porto Alegre - 2015 

GRUPO DE ANÁLISE 
PORTO ALEGRE 

   

GERAÇÃO 
 

• Produção/ 
Habitante/ dia 

 

• Origem dos 
resíduos coletados 
(domiciliares e 
públicos) 

CUSTO E 
FINANCIAMENTO 

• Custo per capita 
da limpeza urbana 
por ano 
 

• Custo de cada 
tonelada coletada 
por ano (coleta 
domiciliar, 
pública e média) 

• Índice de 
autofinanciament
o da coleta 
residencial 

• Fonte de Recursos 
para Gestão de 
Resíduos (receita 
própria ou do 
tesouro)  

• Distribuição das 
Despesas por tipo 
de Coleta para 
Gestão de 
Resíduos  
 

 

PRODUTIVIDADE 

• Quantidade de 
toneladas que 
cada cooperado 
coleta em média 
por ano (TON/ 
ano/ trabalhador)  

• Quantidade média 
de coleta de 
resíduos por 
trabalhador 
(TON/ ano/ 
trabalhador) 

• Número de 
habitantes por 
trabalhadores em 
todo manejo de 
RSU  

 

 

RECICLAGEM 

• % resíduo 
coletado reciclado 

• Taxa de 
reaproveitamento 
do resíduo 
reciclado coletado 

• Quantidade de 
toneladas que 
cada cooperado 
coleta em média 
por ano (t ano) 

• Composição do 
total de material 
recuperado 

• Média de 
cooperados por 
entidade 

• Número de 
entidades 
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INSTITUCIONAL 
 • XVI – 

Fiscalização;  

• I – Diagnóstico;  

• II - Disposição 
Final;  

• III - Consórcios 
Intermunicipais;  

• IV – Geradores;  

• V – 
Especificações;  

• VI – Indicadores;  

• VII - Regras de 
Transporte;  

• VIII – 
Responsabilidades;  

• IX – Capacitação. 

• X - Educação 
Ambiental;  

• XI – 
Cooperativismo;  

• XII - Geração de 
Renda;  

• XIII – Custos;  

• XIV – Diminuição;  

• XV – Participação 
do poder público;  

• XVII - 
Monitoramento do 
Plano;  

• XVIII - Passivos 
ambientais;  

• XIX - Atualização 
do Plano. 
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4. ANÁLISE 
4.1. GERAÇÃO 
A gestão da cadeia integrada de resíduos se origina na geração, que depois será 
coletada, administrada, reutilizada, dentre outras possibilidades, e feita a disposição 
final. A busca pelo “resíduo zero” é uma situação ótima em que todo resíduo gerado de 
alguma maneira é reaproveitado, reutilizado ou reciclado, como pressupõe um dos 
objetivos da PNRS. Como esse objetivo é complexo, há duas formas de redução daquilo 
que será disposto ao final e que, por consequência, terá um custo inicial, sem eventual 
benefício econômico: a redução da geração de resíduos; ou a busca pela melhoria 
contínua do reuso, reciclagem ou outra forma de reaproveitamento.  

O indicador de quilos per capita gerado por dia (Produção/ Habitante/ dia) mostra 
quanto ao total de resíduos que se está gerando no município e se há uma elevação, ou 
seja, quanto este valor incrementa ano após ano.  

A geração de resíduos por habitante em Porto Alegre cresceu a uma taxa de 4,5% ao 
ano entre 2008 e 2015. Este valor foi muito maior que o crescimento populacional 
(0,4% ao ano no mesmo período) e que o Produto Interno Bruto – PIB (3,3% ao ano 
entre 2008 e 2013) ou o PIB per capita (2,8% ao ano entre 2008 e 2013). Isso reforça 
uma tendência de geração de resíduos maior que o crescimento da renda o que indica a 
necessidade de uma avaliação mais aprofundada sobre o que está direcionada esta 
geração. Entretanto, nota-se que este valor está indicando uma tendência de redução a 
partir de 2012. Naquele ano a taxa era 1,27 kg por habitante e em 2015 reduziu para 
1,04 kg por habitante. Desta forma, há necessidade de monitoramento da evolução deste 
indicador, mas há uma tendência positiva de redução. (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Total de Resíduos Gerados por habitante – em kg/dia – Porto Alegre - 2008 a 2015 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

 

Ao comparar a geração do total de resíduos em Porto Alegre com a média das capitais e 
com outras quatro capitais brasileiras do mesmo porte populacional, verifica-se que este 
indicador está próximo da média das capitais (1,08 kg por habitante). Curitiba tem uma 
geração menor (0,8 kg por habitante) e Goiânia também (0,95 kg por habitante), mas 
Porto Alegre gera menos resíduos por habitantes que Recife (1,39 kg por habitante) ou 
Belém (1,19 kg por habitante). Excetuando-se para Curitibae Goiânia, este indicador é 
superior a 1kg habitante por diapara todas as capitais, o que demanda maior esforço de 
recursos públicos e de organização da cadeia para uma melhor gestão integrada (Gráfico 
2).  
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Gráfico 2 – Total de Resíduos Gerados por habitante – em kg/dia – Cidades Selecionadas e Média 
das Capitais Brasileiras - 2015 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. 

 

Outra importante característica na geração se refere à origem dos resíduos coletados: 
público ou domiciliar. Em geral, quanto mais resíduos públicos gerados, maior é o custo 
da coleta porque se trata de um processo de menor produtividade por ser mais disperso, 
em termos de gestão logística. Desta forma, quanto maior for a origem domiciliar tende 
a ser melhor a gestão integrada da cadeia. 

Para análise deste indicador, considera-se até o ano de 2014, do qual foram 
disponibilizados dados, não havendo para dados para o ano de 2015. Este indicador é 
positivo para Porto Alegre porque há uma tendência de ligeira redução do resíduo 
público coletado de 2008 (26,5% do total de resíduo coletado) para 2014 (22,5% do 
total de resíduos coletado) - Gráfico 3. Comparativamente a outras capitais de porte 
similar, Curitiba tem o menor percentual de resíduos público coletado (16%) contra 
22,5% de Porto Alegre em 2014. Belém, por exemplo, chega a 42% de resíduos 
públicos, o que tende a impactar fortemente na logística e na composição dos recursos 
coletados (Gráfico 4).  
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Gráfico 3 –Origem dos Resíduos Coletados – Porto Alegre – 2008 a 2014 (em %) 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 

Gráfico 4 – Origem dos Resíduos Coletados – Porto Alegre, Curitiba, Belém–2014 (em%) 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 
desta informação. 
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4.2. CUSTO E FINANCIAMENTO 
 

O custo refere-se ao total de despesas executadas pela administração pública, que é 
responsável por todas as etapas, direta ou indiretamente, da gestão integrada dos 
resíduos. Para executar uma despesa há necessidade de fonte de recursos, denominado 
aqui como financiamento do serviço público. Este financiamento pode vir da 
arrecadação específica a partir de taxas ou contribuições aplicadas aos contribuintes, 
que geram os resíduos domiciliares, ou de fonte própria de recursos do município.  

Para o custo, os indicadores devem sinalizar um valor menor e decrescente por tonelada, 
enquanto para o financiamento quanto mais for vinculado à geração do próprio resíduo 
será melhor porque não dependerá de outras fontes para a execução dos serviços. 
Entretanto, o ideal é o equilíbrio, ou seja, o valor financiado seja igual a despesa 
realizada no que se refere a coleta.  

O primeiro indicador é a origem dos recursos na composição dos gastos públicos. Esta 
origem pode ser fonte de arrecadação específica cobrada sobre o gerador do resíduo ou 
o uso de recursos de outras fontes do tesouro do município. Como explicitado, quanto 
mais depender de outras fontes, é pior para a sustentabilidade financeira da gestão de 
resíduos porque alguns programas podem ser interrompidos, ou descontinuados, em 
razão da redistribuição dos recursos. Este indicador é bom para o município de Porto 
Alegre porque mais de 55% dos recursos são provenientes de fontes específicas, 
contudo ressalta-se que se deve ter um alerta porque a participação de receita específica 
era quase 70% em 2008 e vem reduzindo até 2014, com um aumento expressivo em 
2015. Em 2010, houve a principal redução desta fonte específica, quando saiu do 
patamar de 2/3 das despesas totais financiados por recursos específicos para 55%, que 
se mantém até 2014. Entretanto, como aspecto positivo, a redução de patamar foi apenas 
de 2009 para 2010 e depois o financiamento com receita específica se mantém estável 
em termos relativos (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Fonte de Recursos para Gestão de Resíduos do Município de Porto Alegre - 2008 a 2015 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

A composição da receita para financiar a despesas da gestão de resíduos em Porto 
Alegre é muito melhor que nas capitais comparadas. Nestas outras capitais a fonte 
oriunda de recursos específicos é em torno de apenas 1/3 do total de recursos, bem 
inferior aos 63% de Porto Alegre (Gráfico 6).  

Gráfico 6 – Fonte de Recursos para Gestão de Resíduos dos Municípios de Porto Alegre, Curitiba, 
Belém e Recife- 2015 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 
desta informação. 
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As despesas distribuem-se pelo tipo de coleta realizada. Neste relatório agrupou-se a 
coleta em 3 tipos: 1- coleta de resíduos domiciliares e públicos; 2- logradouros; e 3- 
demais despesas, que inclui resíduos de saúde, administrativos e com unidade de 
processamento. Neste caso há a tendência do manejo de resíduos domiciliares e 
públicos apresentarem um custo mais baixo devido às possibilidades de otimização 
logística e do maior volume administrado. Assim, a tendência positiva de redução dos 
resíduos oriundos de logradouros e demais despesas é positivo para o comportamento 
do indicador. Este indicador comporta-se positivamente em Porto Alegre, pois quase 
70% das despesas são provenientes da coleta domiciliar, que pode ser otimizada e tem 
fonte específica. Este valor se manteve no período de 2008 a 2015, com pequena 
oscilação positiva de 2009 para 2010 quando o percentual de coleta domiciliar 
aumentou de 70 para 75% em detrimento da redução relativa dos logradouros públicos 
de 23 para 19% (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Distribuição das despesas por tipo de coleta – Porto Alegre – 2008 a 2015 – (em %) 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

A evolução do custo da limpeza urbana por habitante de Porto Alegre de 2008 a 2015 é 
crescente, mesmo se comparado a preços reais de 2015 (valores deflacionados pelo 
Índice de Preço ao Consumidor Ampliado – IPCA). Em 2008, era R$ 119,44 por 
habitante e em 2015 alcançou o patamar de R$ 153,26 por habitante. O principal 
aumento anual ocorreu de 2009 para 2010, quando o custo per capita aumentou 26%. O 
menor aumento foi de 2012 para 2013 (2,3%), compensado com um aumento de 10% 
em termos reais em 2014. Trata-se de um crescimento significativo, maior que o 
crescimento do PIB nacional ou que o crescimento da receita do município no período, 
demonstrando o maior comprometimento dos recursos públicos com esta atividade. 
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Além disso, como o custo é crescente em termos reais e a maior fonte de financiamento 
é a receita específica, este aumento de despesa está sendo integralizado com os recursos 
dos contribuintes. 

Porto Alegre, dentre os municípios comparados exceto Goiânia (Gráfico 9), tem o maior 
custo por habitante em 2015 (R$ 153,26), sendo que Belém e Recife respectivamente 
tem o menor custo (R$ 103,81 e R$ 124,46 por habitante respectivamente). Pode-se 
observar que o valor de Porto Alegre tem um custo 15% acima de Recife (R$ 124,46), 
que é o segundo maior custo. Retrata-se, com isso, um problema e que precisa ser 
avaliado sobre os principais motivos (Gráfico 9). 

Gráfico 8 – Custo per capita da limpeza urbana por ano (R$/ano) a preços de 2015 

 
 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 
 
Gráfico 9 – Custo per capita da limpeza urbana por ano (R$/ano)a preços de 2015 – Porto Alegre, 

Curitiba, Belém, Recife e Goiânia 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 
desta informação. 
 

O índice de autofinanciamento da coleta residencial compara o total do custo da coleta 
com o valor recebido como receita para esta finalidade, oriundo dos pagamentos da taxa 
de contribuição de coleta, que, em Porto Alegre, é cobrado junto com o IPTU. Este 
índice de autofinanciamento quanto mais próximo de 1é melhor e significa que a 
despesa com a coleta residencial é suportada pela receita específica. Se for menor, 
significa que se arrecada mais do que é necessário para as despesas de coleta. Esta é 
uma situação negativa quando se está cobrando uma taxa maior do que custo para 
prestação daquele serviço. Se for maior que 1 também é uma situação negativa porque 
as taxas não são suficientes para cobrir as despesas com a coleta residencial e o 
município tem que buscar outras fontes do tesouro direto para dar conta daquele custo. 

Esse índice alcançou é historicamente menor que 0,50, ou seja, a receita arrecada para o 
serviço de coleta é maior que o custo específico para a mesma. Isso significa que, em 
2015, por exemplo, para cada R$ 1,00 cobrado como taxa da população para coleta 
residencial, a gestão municipal conseguiu ter R$ 0,64 para outros gastos, além dos 
serviços de coleta (Gráfico 10).  

Porto Alegre tem uma situação atípica porque a receita da taxa oriunda da população é 
maior que a despesa (R$ 0,36). Assim, para cada real arrecadado, há R$ 0,36 para gastar 
para o serviço de coleta. Outros municípios contém um indicador sempre maior que 1, 
ou seja, além da receita própria para coleta os municípios devem buscar recursos de 
outras fontes. Destes a pior situação é a de Belém, cuja despesa é R$ 1,47 para cada real 
arrecadado (Gráfico 11).  
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Gráfico 10 – Índice Autofinanciamento coleta residencial –Porto Alegre - 2008 a 2015 - em R$ a 
preços 2015 

 
 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 
 

Gráfico 11 – Índice Autofinanciamento coleta residencial - em R$ 2015–Porto Alegre, Curitiba, 
Belém e Recife 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 

desta informação. 
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O custo por tonelada, entre 2008 e 2014, aumentou 24% em termos reais no período (R$ 
364,00/ TON para R$ 452,00/ TON respectivamente), o que representa 3,67% ao ano. 
Pode-se separar ainda em dois indicadores: coleta domiciliar e limpeza pública. O 
principal aumento foi da limpeza pública, que, a despeito de envolver menor volume, 
teve um incremento de 50% no período (R$ 1068 em 2008 para R$ 1610 em 2014), o 
que representou um aumento médio de 7,1% ao ano. Entretanto, entre 2008 e 2013 esta 
variação real foi, inclusive, negativa (R$ 1068 em 2008 para R$ 955 em 2013), mas 
houve um aumento significativa de 68% entre 2013 e 2014 o que resultou no aumento 
deste indicador. Contudo, a redução do custo da coleta domiciliar neste período (R$ 123 
para R$ 117) e o maior volume relativo deste tipo de resíduos fez com que o custo não 
ampliasse significativamente. Entre 2013 e 2014 o custo total variou 18%. Tais dados 
assinalam a importância de compreender esta flutuação recente do custo da limpeza 
publica(Gráfico 12). 

Porto Alegre tem o maior custo por tonelada se comparado a outros municípios em 
2014 (R$ 452,00/ TON se compara a Curitiba - R$ 392,00/ TON e Belém – R$ 239/ 
TON). Este valor maior é por conta da limpeza pública, como já mencionado, que se 
aproximou ao de Curitiba (R$ 1610,00/ TON e R$ 1504,00/ TON respectivamente) 
(Gráfico 13). Por outro lado, o custo da coleta domiciliar é baixo em Porto Alegre se 
comparado a Curitiba (R$ 117,00/ TON contra R$ 212,00/ TON). Belém tem um custo 
total por tonelada de R$ 238, mas essencialmente porque o custo da limpeza pública é 
R$ 368 por tonelada. Caberia, contudo, avaliar a qualidade do serviço de limpeza 
pública para permitir comparar efetivamente o serviço prestado em Belém com Curitiba 
e Porto Alegre porque os patamares financeiros são muito diferentes (Gráfico 13). Essas 
informações ressaltam que a gestão financeira em Porto Alegre é positiva e sustentável 
financeiramente (índice de autossuficiência – Gráficos 10 e 11), mas é necessário 
compreender melhor a negativa evolução dos custos de limpeza pública que ampliaram 
o custo total por tonelada (Gráficos 12 e 13). 
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Gráfico 12 – Custo médio de coleta do resíduo domiciliar e público por ano em Porto Alegre - 2008 
a 2014 - em R$ por TON a preços de 2014 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 

Gráfico 13 – Custo médio de coleta do resíduo domiciliar e público por ano - em R$ por TON por a 
preços de 2014 – Po

rto Alegre, Curitiba e Belém 
 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 

considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 
desta informação. 
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4.3. PRODUTIVIDADE 
A produtividade é um indicador importante para referenciar a quantidade de recursos 
envolvidos na atividade de gestão dos resíduos sólidos e refere-se sempre à produção 
média se comparada a um recurso. Realizaram-se duas análises de produtividade: 1- 
referente à quantidade de trabalhadores envolvidos na atividade; 2- referente ao total de 
resíduos gerados e manejados no município.  

Ao verificar a quantidade de trabalhadores envolvidos com o serviço de gestão de 
resíduos, tanto no setor público quanto privado, pode-se observar que este número teve 
uma redução se comparado a 2008 e 2010, quando foi 499 e 453 trabalhadores por 
habitante respectivamente. Em 2015, entretanto, este indicador era 539, o que representa 
um aumento de 8% entre 2008 e 2015 (Gráfico 14), maior que o crescimento da geração 
per capita neste período (Gráfico 1).  
 
Gráfico 14 – Número de habitantes por trabalhador envolvido na Gestão de Resíduos do Município 

– Porto Alegre - 2008 a 2015 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 

Por outro lado, a produtividade de Porto Alegre em termos de habitantes por trabalhador 
é melhor que se comparado a Curitiba (831) ou Belém (843), mas menor que Recife 
(513) e Goiânia (306) perde apenas para Belém, se comparado com outras 4 capitais de 
tamanho populacional similar (Gráfico 15). Os demais municípios aumentou o número 
de trabalhadores envolvidos na atividade e Porto Alegre reduziu de 2008 a 2015.  
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Gráfico 15 – Número de habitantes por trabalhador envolvido na Gestão de Resíduos do 
Município– Porto Alegre, Curitiba, Belém, Recife e Goiânia - 2015 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 

desta informação. 
 

O aumento do custo não foi maior apenas porque incrementou a quantidade média total 
de resíduos coletados por trabalhador por ano e praticamente se manteve o número de 
trabalhadores. Enquanto em 2008 eram coletadas111 toneladas por trabalhador por ano 
e aumentou para 170 em 2014, sendo que estavam envolvidos na atividade 
respectivamente 2866 e 2738 trabalhadores. (Gráfico 16). 

Apesar do aumento, quando se compara este indicador de produtividade como de outras 
capitais do mesmo porte, verifica-se o valor de Porto Alegre ainda é mais baixo que em 
Curitiba (182) e Belém (212). Porto Alegre tem um número próximo a Curitiba, no que 
se refere ao número de trabalhadores (2738), mas menor em coleta domiciliar 
(4,66MTON) o que torna a sua produtividade menor que a de Curitiba em 2014 (170 
TON/ Trabalhador/ Ano) – Gráfico 17. 
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Gráfico 16 - Quantidade média do total de resíduos domiciliares coletados por trabalhador por ano 
em Porto Alegre - 2008 a 2015 – TON/ Trabalhador/ Ano 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

 

 

Gráfico 17 - Quantidade média do total de resíduos domiciliares coletados por trabalhador em 2015 
– Porto Alegre, Curitiba e Belém 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 

considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 
desta informação. 
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4.4. RECICLAGEM 

Um dos importantes objetivos da PNRS é aumentar o reuso e o reaproveitamento dos 
resíduos. Há dois indicadores importantes para avaliar esta evolução: a porcentagem de 
resíduos reciclados do total de resíduos coletados e a taxa de reaproveitamento dos 
resíduos reciclados. Os dois indicadores envolvem os fatores subjetivos relativos à 
educação ambiental, ao comprometimento dos cidadãos com o tema e à política de 
incentivo desta atividade. Indiretamente quanto mais comprometida e envolvida a 
população for com a política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, 
maior tende a ser estes dois indicadores: por um lado, haverá a separação de resíduos 
pela população e a respectiva coleta e destino para o reuso ou reaproveitamento; por 
outro a separação dos resíduos reciclados será mais adequada e a taxa de 
aproveitamento será maior. Ambos são indicadores finalísticos, ou seja, representam o 
resultado de uma ação que envolve a questão educacional e cultural da população, a 
forma de coleta, de separação e de reaproveitamento ou reutilização.  

Se estes dois indicadores são baixos, indica que a política pública envolvendo a 
sociedade no comprometimento desta ação de interesse coletivo precisa ser repensada, 
ou reorganizada, para melhorar sua efetividade. A taxa de resíduo coletado para 
reciclagem em Porto Alegre foi maior em 2010 (6,1%), contudo alcançou seu ápice em 
2013 (3,6%). Entre 2009 e 2014, em Porto Alegre praticamente manteve-se a taxa de 
resíduos coletados (4,6%), o que é muito baixa, apesar de ser maior que o valor médio 
das capitais brasileiras em 2014 (1,6%). Isso ratifica que todo o esforço de política 
pública para o aumento de reuso e reaproveitamento precisa ser melhor direcionado ou 
repensado. Não apenas em Porto Alegre, mas em todo país. Há necessidade de uma 
política contínua de educação ambiental, a despeito de não ser um fator que 
isoladamente mudará este indicador, e uma visão mais integrada da cadeia de resíduos 
para obter melhorias em todas as etapas da cadeia (coleta, separação e triagem, reuso e 
reaproveitamento) – Gráfico 18. 

De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, a Coleta Seletiva é realizada em 100% das 
ruas que comportam a entrada de caminhões, com frequência de três vezes por semana 
na maioria dos bairros, e nos demais bairros menos populosos, a coleta ocorre duas 
vezes por semana. Desta forma, é feito o recolhimento de resíduos recicláveis e 
reaproveitáveis como papel seco, papelão, latas de alumínio, isopor, plásticos, metais, 
vidros e embalagens longa vida, que são distribuídos entre as Unidades de Triagem 
conveniadas com o DMLU, sendo possível estimular a geração de emprego e renda para 
centenas de pessoas, além de beneficiar o ambiente.  

Em Porto Alegre também há os Postos de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis 
(PEV), dos quais consistem em locais oferecidos pelo DMLU para que os cidadãos 
possam, de forma voluntária e em qualquer hora e dia da semana, descartar de modo 
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adequado seus resíduos recicláveis sem ter que aguardar a coleta seletiva. Esta 
modalidade de coleta seletiva abrange cerca de 23 postos de entrega voluntária 
espalhados pela cidade, sendo também os PEV mais uma alternativa para incentivar a 
separação correta dos resíduos. 

Quanto à coleta seletiva, todo o material recolhido pela seletiva é encaminhado para as 
Unidades de Triagem para separação, enfardamento e venda para a reciclagem, gerando 
emprego e renda, e assim, reduzindo os impactos negativos ao meio ambiente. Parte dos 
resíduos orgânicos é aproveitada em processo de compostagem ou juntamente com os 
demais rejeitos, é encaminhada para o Aterro Sanitário de Minas do Leão, localizado a 
pouco mais de 100 quilômetros de Porto Alegre. 

Uma das questões importantes para se avaliar é a relação entre o trabalho das 
cooperativas, sua atribuição e os resultado alcançado. Apenas São Paulo tem uma ação 
mais efetiva e dedicada da coleta de resíduos para reciclagem pelos catadores e com um 
percentual de coleta significativo (50% coletado por catadores e 2,5% de toda a coleta 
para reciclagem 2014). Já municípios como Curitiba e Porto Alegre, o percentual de 
resíduos para reciclagem coletados pela prefeitura é quase a totalidade (95,8% em Porto 
Alegre e 95,5% em Curitiba)– Gráfico 19. Outras capitais, como Aracaju, Campo 
Grande, Fortaleza e Manaus mais de 50% é coletado pelas cooperativas, contudo não se 
destina mais do que 1,2% do total de resíduos gerados para a reciclagem; valor menor 
que a média das capitais em 2015 (1,99%). 

 
Gráfico 18 – Percentual de Resíduo Coletado para Reciclagem em Porto Alegre – 2009 a 2015 – em 

% do total de resíduos coletados 
 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: não há dados disponíveis para o ano de 2008. 
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Gráfico 19 – Percentual de Resíduo Coletado para Reciclagem em 2015 – Cidades Selecionadas – 
em % do total de resíduos coletados 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 
desta informação 

Além de ter uma baixa taxa de coleta de resíduos reciclados coletados, a taxa de 
reaproveitamento reduziu de 2009 a 2015 (80 para 68%) em Porto Alegre. Isso significa 
que foram coletadas 27,7MTON de resíduos recicláveis e destes apenas 16MTON 
foram reciclados (68%) em 2015. Este é outro esforço necessário para melhoria do 
resultado, afinal não adianta aumentar apenas o percentual de coleta de resíduos para 
reciclagem coletados, mas o ideal é que 100% fosse reaproveitado (Gráfico 20). 

Esta taxa de aproveitamento próxima a 100% ocorreu em algumas capitais em 2014, 
contudo com volumes bem menores de resíduos coletados para reciclagem, como: 
Salvador (4MTON), Manaus (11MTON), Campo Grande (3MTON) e Belém 
0,8MTON. Nestes munícipios, a exceção de Campo Grande, toda a coleta é feita pelas 
cooperativas de reciclagem. Em Campo Grande este valor é alto também (50%), mas 
não a totalidade, como os demais. Isso mostra que o aumento destes dois indicadores 
(percentual de resíduos recicláveis coletados e respectiva taxa de aproveitamento) 
podem incrementar se associado ao aumento da produtividade da coleta de resíduos 
reciclados por cooperados. As políticas de incentivo e coleta de porta em porta são 
importantes, como pode ser visto pelo número significativo da coleta realizada em 
Curitiba e Porto Alegre, mas deve estar associada com uma ação de melhoria da 
qualidade desta separação dos reciclados ou ao aprimoramento da atividade dos 
cooperados (Gráfico 21).  

  

5,02%

0,14%

5,45%

0,36%

1,99%

Porto Alegre
(RS)

Belém (PA) Curitiba (PR) Recife (PE) Média das
capitais



 

 

 33 

Gráfico 20 – Taxa de reaproveitamento do resíduo reciclado coletado em Porto Alegre – 2009 a 
2015 – em % do total de resíduos reciclados coletados 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: Não há dados disponíveis para o ano de 2012. 
 

Gráfico 21 – Taxa de reaproveitamento do resíduo reciclado coletado em 2015 – Porto Alegre, 
Curitiba, Belém, Recife e Goiânia - em % do total de resíduos reciclados coletados 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 
desta informação 

Em Porto Alegre, o resíduo reciclado coletado e aproveitado é essencialmente plástico e 
papel/ papelão (73% do total reciclado em 2015), o que acompanha a média das 
capitais. Contudo, cresceu a coleta de papel e papelão de 2008 a 2015 em detrimento ao 
plástico neste período. Isso pode ser em razão do estímulo de mercado de reciclado ou 
do próprio processo de separação na geração do resíduo. Este indicador, contudo, pode 
estabelecer tendências para o mercado de reciclados e propor políticas de organização 
para estas diferentes cadeias a partir, inclusive, de um processo de logística reversa. 
Outra mudança importante foi o aumento de vidro. Em 2008 representava 4% do total 
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reciclado e em 2015 aumentou para 19%, enquanto o plástico era 35% e reduziu para 
18% (Gráfico 22).  

Ao comparar com outras capitais em 2015, nota-se queGoiânia recicla 19MTON e 
destes há predominância de papel e papelão (71%), contudo quase a totalidade é 
coletada pelos serviços da prefeitura. Curitiba recicla 19,5MTON e apresenta uma 
distribuição melhor: 45% papel e papelão, 18% plástico, 12% metais e 20% vidros. A 
distribuição dos reciclados entre diferentes tipos de materiais é interessante para a 
gestão econômica da cadeia de cada resíduo, pois quando há a concentração isso torna o 
resultado do ganho econômico, com a reciclagem, dependente da variação de preço de 
um único produto. Isso significa que o indicador para Curitiba é mais positivo, neste 
caso, por ser mais diversificado (Gráfico 23). 
 
Gráfico 22 – Composição do total de material recuperado ou reaproveitado em Porto Alegre – em 

% do total - 2008 a 2015 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Gráfico 23 – Composição do total de material recuperado em % - 2015 – Porto Alegre, Curitiba, 
Belém, Goiânia 

   e  
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 

desta informação.  
 
 

Os dois últimos indicadores se referem à organização das cooperativas de material 
reciclado: 1) média do número de cooperados por entidade; e 2) número de entidades. 
Para estes indicadores quanto maior o número de cooperados por entidade teoricamente 
maior é o poder de barganha na cadeia desta entidade. Além disso, se houver mais 
entidades significa que há um maior fluxo de resíduos que necessita mais cooperados e 
cooperativas. Assim, quando os dois indicadores conjuntamente crescem, há um 
indicativo de que a atividade de cooperação para a reciclagem de material está 
crescendo e deve ter um efeito positivo na produtividade do total de resíduos reciclados 
coletados, no percentual de resíduos coletados para reciclagem e na taxa de 
reaproveitamento dos resíduos (Gráficos 17, 19 e 21). 

O número de cooperados por entidade, em Curitiba, reduziu de 2008 a 2013 (43 para 
32) – Gráfico 24, que é muito menor se comparado a Belém, que recicla 0,8MTON, e 
Manaus, que recicla 11MTON, (70 e 60 respectivamente) em 2014 – Gráfico 25. Outras 
capitais, com volume de reciclagem próximo a 19MTON, como Curitiba e Goiânia, tem 
respectivamente 28 e 20 cooperados por cooperativa. Por outro lado, o número de 
cooperativas praticamente se manteve em Porto Alegre (14 para 17, entre 2008 e 2013 – 
Gráfico 26), que é próximo também aos números de Curitiba e Goiânia (20 e 15 

55%
45%

84%

71%

18%

18%

9%

14%5%
12%

7%

4%19% 20%

0%

7%
3% 4% 0% 4%

Porto Alegre (RS) Curitiba (PR) Belém (PA) Goiânia (GO)

Outros

Vidros

Metais

Plásticos

Papel e papelão



 

 

 36 

respectivamente). Entretanto, Belém e Manaus tem apenas 1 e 3 respectivamente em 
2014 (Gráfico 27). Assim, as cooperativas são maiores em Belém e Manaus, mas houve 
um maior esforço de organização deste tipo de associação, especialmente, em Curitiba e 
Porto Alegre.  

 
Gráfico 24 – Média do número de cooperados por entidade –Porto Alegre 2008 a 2013 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 

 
Gráfico 25 – Média do número de cooperados por entidade – Porto Alegre, Curitiba, Belém, Recife 

e Goiânia - 2015 

 
Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
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Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 

desta informação.  

Gráfico 26 – Número de entidades de reciclagem em Porto Alegre – 2008 a 2013 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
 

Gráfico 27 – Número de entidades de reciclagem – Porto Alegre, Curitiba, Belém, Recife e Goiânia 
- 2015 

 

Fonte dos Dados Brutos: SNIS RS 
Nota: As capitais foram selecionadas pelo tamanho populacional entre 1,4 e 2 milhões, 
considerando que a população de Porto Alegre é 1,4 milhão. Além disso, aquelas que dispunham 
desta informação.  
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4.5. INSTITUCIONAL 
É possível, e recomendado, analisar as metrópoles brasileiras sob os aspectos impostos 
pela PNRS, principalmente na questão dos planos municipais de gerenciamento de 
resíduos sólidos, pois estas grandes cidades desempenham significativa e impactante 
interferência em nosso país, como na economia, demografia, PIB, área geográfica, 
representatividade política, etc.  

De modo particular, pode-se considerar o município de Porto Alegre, capital do estado 
do Rio Grande do Sul, como importante metrópole brasileira e assim, pelas suas grandes 
proporções, como uma metrópole que deve contemplar e corresponder primordialmente 
às diretrizes impostas pela PNRS. 

Esta grande responsabilidade de Porto Alegre em atender à PNRS se justifica pelo 
grande impacto que este município gera em sua população e meio ambiente, e também 
em sua região metropolitana e em seu estado, por se referir a uma capital de um estado, 
considerando suas próprias características de metrópole, pela sua numerosa população, 
estimada em 1.476.867 habitantes em 2015, pela sua densidade demográfica de 
2.837,53 habitantes/km², pelo seu índice de desenvolvimento humano municipal de 

0,805 em 2010, pelo PIB per capita anual, em 
2012, a preços correntes de R$ 33.882,78, dentre 
outros (IBGE, 2015). 

Para corresponder ao estabelecido pela PNRS, 
Porto Alegre elaborou o seu Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto 
Alegre (PMGIRS) em 2013, em dois volumes. O 
volume 1 aponta as ações visando o diagnóstico e 
prognóstico da situação do gerenciamento de 
resíduos sólidos. Já o volume 2 consiste no 
planejamento das ações a serem tomadas, 
considerando o proposto também nos incisos do 
artigo 19 da Lei Federal 12.305/10 (PORTO 

ALEGRE, 2013b). 

O PMGIRS vincula-se ao Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana (DMLU), sendo uma estrutura 
orgânica autárquica da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, e à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(SMAM), como as instituições responsáveis pela 
gestão de resíduos sólidos em Porto Alegre. O DMLU 
é o órgão operador dos sistemas de limpeza urbana, 
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, e a 
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SMAM possui a responsabilidade de licenciamento e fiscalização de atividades, como 
as geradoras ou processadoras de resíduos sólidos (PORTO ALEGRE, 2013b, p.5). 

 

O INCISO I 

Primeiramente, no inciso I, do artigo 19 (seção IV) da PNRS, é estabelecida a 
necessidade de um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 
território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de 
destinação e disposição final adotadas (BRASIL, 2010). 

Em Porto Alegre, o PMGIRS traz dezesseis tópicos, de coletas e manejo dos resíduos 
sólidos, para destinação final dos resíduos realizados no município:  

1. os sistemas de coleta de resíduos sólidos domiciliares, porta-a-porta e 
automatizada e sistemas de coleta de resíduos públicos;  

2. o sistema de coleta seletiva de resíduos recicláveis;  
3. as estações de transbordo;  
4. os pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis;  
5. os pontos de entrega de óleos de fritura exauridos;  
6. os pontos de entrega voluntária de resíduos eletrônicos;  
7. as unidades destino certo;  
8. as redes de logística reversa;  
9. os sistema de transporte de rejeitos domiciliares das instalações de transbordo ao 

destino final;  
10. sistemas de aproveitamento calorífico de resíduos sólidos;  
11. as unidades de compostagem de resíduos sólidos orgânicos; l) as unidades de 

triagem de resíduos sólidos;  
12. as unidades de triagem de resíduos sólidos 
13. os sistemas de varrição, capina, roçado e outras atividades de limpeza; 
14. os programas privados de logística reversa; 
15. as unidades de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil;  
16. unidades municipais e privadas para a disposição final de rejeitos (PORTO 

ALEGRE, 2013b, p. 21). 

Já referente à origem e ao volume, o quadro 3 presente no PMGIRS, apresenta as 
gerações médias diárias de resíduos sólidos produzidos em Porto Alegre (considerando 
313 dias úteis/ano) no período de 1992 e 2011, classificados por tipologia do resíduo 
sólido. 
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Quadro 3: Evolução da média diária de resíduos sólidos em Porto Alegre, em toneladas por dia útil (base: 6d/semana) – de 1992 a 2011 

 
1 Zonas de difícil acesso (ZDA), em geral vilas de Porto Alegre. A partir de 2009 foi incorporada totalmente à coleta domiciliar regular. 
2 RSSS = Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (desde 2006 somente RSSS Classe D – Comuns) 
3 Resíduo público = capina, varrição, focos e podas. 
4 Valores de "rejeito de triagem" são estimativas de 1992 a 2000. Pesagem iniciou somente em 2001. 
5 UT’s = Unidades de Triagem de resíduos seletivos. Resultante da coleta seletiva. Obs: Valores estimados / não pesados. 
6 Resíduos orgânicos de restaurantes coletados separadamente e utilizados como ração animal. 
7 Caliça ou entulhos = resíduos sólidos da construção civil, como cerâmicos, concretos, argamassas e similares. 
8 Cobertura = solo ou terra resultante de escavações diversas. 
9 RSD = Domiciliar regular + ZDA + Seletivo coletado pelo DMLU. 
10 RSU = Baseado no subtotal, excluindo caliça e cobertura (solo). 
11 Baseado no subtotal, incluindo caliça e cobertura (solo). 

Fonte: Porto Alegre(2013a, p. 54).
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Referente à caracterização dos resíduos, o PMGIRS de Porto Alegre destaca na geração pelo 
município: o papelão, o papel, o papel "limpo", a embalagem multicamadas, a revista, o 
jornal, os ferrosos, os não ferrosos, o alumínio, PET, o plástico rígido, o plástico filme (sacola 
plástica), o plástico filme incolor, o plástico filme (colorido), o plástico PVC, o isopor, as 
pilhas, os trapos, a madeira e aglomerados, a cerâmica e rochas, os couros, os ossos, a 
borracha, o rejeito, os eletroeletrônicos, as lâmpadas fluorescentes, os medicamentos, o vidro, 
os resíduos de saúde, e a matéria orgânica biodegradável (PORTO ALEGRE, 2013a, p. 57).  

Desta forma, em consideração a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas 
de destinação apresentadas, o PMGIRS atende totalmente ao proposto no inciso I da PNRS. 

O INCISO II 

Já o inciso II, estipula a necessidade da identificação de áreas favoráveis para disposição final 
de rejeitos que esteja ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). No PMGIRS estão expostas 
ações de planejamento do atual aterro utilizado, o Aterro Sanitário da Central de Resíduos do 
Recreio, inclusive na manutenção aterros encerrados, na manutenção da operação de 
reaproveitamento e a reciclagem de resíduos sólidos, assim como metas a garantir a 
disponibilidade dos serviços de tratamento e disposição final, com o estudo do novo aterro 
sanitário municipal, e também de reduzir a disposição de resíduos sólidos em aterros 
sanitários (PORTO ALEGRE, 2013b). Assim, considera-se que Porto Alegre cumpre o 
estabelecido neste inciso II. 

O INCISO III 

No inciso III, é estabelecida a necessidade da identificação das possibilidades de implantação 
de soluções consorciadas ou compartilhadas com outras cidades, considerando a proximidade 
dos municípios e as formas de prevenção dos riscos ambientais (BRASIL, 2010). 

O PMGIRS traz a gestão associada diante do gerenciamento dos resíduos sólidos como algo 
já existente na cidade através da GRANPAL - Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Porto Alegre, e também a existência do Consórcio Público da Associação 
dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (CPGRANPAL), que possui muitas 
finalidades, mas contempla a gestão na área de resíduos (PORTO ALEGRE, 2013a, p. 291). 
Com estas informações, é possível considerar que o PMGIRS cumpre o estabelecido no inciso 
III da PNRS. 
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O INCISO IV 

No inciso IV é proposta a necessidade da identificação dos resíduos sólidos e dos respectivos 
geradores, em que estes estão sujeitos à elaboração de um plano de gerenciamento específico 
ou a sistema de logística reversa (BRASIL, 2010). 

Para isso, no PMGIRS foi proposto no plano o Programa da aplicação dos três R’s (reduzir, 
reciclar e reutilizar) visando o licenciamento ambiental e solicitação de plano de 
gerenciamento de resíduos para todas as atividades geradoras de resíduos sólidos, das quais 
ficam encarregadas de elaborarem o a plano de gerenciamento ou de logística reversa, e que 
apenas parte dessas atividades são licenciadas e também monitoradas (PORTO ALEGRE, 
2013b, p.35). Por isso, o PMGIRS cumpre o proposto pela PNRS no inciso IV. 

 

O INCISO V 

O inciso V da PNRS exige a essencialidade de procedimentos operacionais, e também as 
especificações mínimas nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, incluída a disposição final destes resíduos (BRASIL, 2010). Em Porto Alegre, no 
PMGIRS, foi estabelecido em planejamento, o desenvolvimento e manutenção para atualizar 
um banco de dados, em que haverão especificações e padrões de qualidade dos serviços de 
manejo de resíduos sólidos e também há as macrodiretrizes estratégicas do plano (PORTO 
ALEGRE, 2013b, p.30) – Figura 1. Deste modo, considera-se que Porto Alegre segue o 
estipulado no inciso V. 

Figura 1: Hierarquia de eixos de atuação e programas estratégicos do PMGIRS 

Fonte: Porto Alegre (2013b). 
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O INCISO VI 

No inciso VI há a exigência por parte da PNRS de indicadores de desempenho operacional e 
ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 
2010). No PMGIRS são apresentados indicadores e metas para imediato, curto, médio e longo 
prazos, e também são expostos indicadores globais e metas para a gestão de resíduos sólidos 
no município, assim como é prevista a elaboração de uma matriz de indicadores operacionais 
e ambientais específicos para o Sistema Municipal de gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos que tende a acontecer no período a partir da implementação do plano (PORTO 
ALEGRE, 2013b). Por isso, é possível concluir que o PMGIRS atende totalmente ao proposto 
neste inciso VI. 

 

O INCISO VII 

Já no inciso VII é estabelecida a necessidade de regras para o transporte e outras etapas do 
gerenciamento de resíduos sólidos para execução da coleta e transporte dos resíduos 
(BRASIL, 2010). 

De acordo com o PMGIRS, em Porto Alegre é proposta, na fase do planejamento do plano 
municipal, a imposição de várias regras e a descrição de como estas regras acontecem para o 
transporte e para as etapas do gerenciamento integrado dos geradores de resíduos (PORTO 
ALEGRE, 2013b, p.29).  

Desta forma, também é estabelecido no PMGIRS a elaboração de diretrizes para planos de 
gerenciamento de resíduos e logística reversa para os geradores de resíduos sólidos, assim 
como a definição de meios para controle, fiscalização da implementação e operacionalização 
destes planos de gerenciamento de resíduos sólidos e da logística reversa (PORTO ALEGRE, 
2013b, p.38). Assim, pode-se concluir que Porto Alegre responde totalmente ao colocado no 
inciso VII. 

 

O INCISO VIII 

O inciso VIII estabelece a necessidade da “definição das responsabilidades quanto à sua 
implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos” (BRASIL, 2010). O PMGIRS atende totalmente ao indicado neste inciso, 
pois apresenta as ações de:  
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Definição de responsabilidades para implementação e operacionalização do PMGIRS, ao 
encargo do poder público;  

Acompanhamento, prevenção, correção e monitoramento do PMGIRS;  

Implantação de estruturas de gestão do PMGIRS, com estruturas internas de controle 
operacional e de planejamento do DMLU (PORTO ALEGRE, 2013b, p.30). 

O INCISO IX 

Já o inciso IX propõe programas e ações de capacitação técnica voltados para implementação 
e operacionalização do plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 
2010). 

Para atendimento deste inciso, é indicado no PMGIRS um cronograma de aprefeiçoamento 
dos servidores responsáveis pela implementação do PMGIRS, todos os demais envolvidos 
com as ações e metas do sistema, com a possibilidade de extensão dos treinamentos a outras 
pessoas que se interessem em participar, no município (PORTO ALEGRE, 2013b, p.3). 
Assim, considera-se que PMGIRS atende totalmente o proposto no artigo IX. 

O INCISO X 

O inciso X prevê programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

A educação ambiental em Porto Alegre, segundo seu PMGIRS, está muito presente na 
história do município com registros de educação ambiental desde 1850. Atualmente, a área 
responsável pelas ações de educação ambiental no DMLU (Departamento de Limpeza 
Urbana) é o SASA (Serviço de Assessoria Socioambiental), desde 2003. O SASA (Serviço de 
Assessoria Socioambiental) para atende ao sistema de gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos e mantem toda a prestação de serviços, por meio de orientações e formação de 
educação ambiental – Figura 2. A estrutura de execução da educação ambiental mantém como 
objetivos: 

1. Orientar as pessoas no sentido de garantir a preservação do ambiente por meio da 
prestação dos serviços do DMLU; 

2. Buscar qualificar a relação didático-pedagógica do gerenciamento dos 
3. Resíduos sólidos e da limpeza urbana com os seus públicos-alvos; 
4. Possibilitar à comunidade o acesso às informações que qualifiquem sua 
5. Relação com o ambiente e; 
6. Qualificar, formar e sensibilizar os servidores do DMLU e da prefeitura para atuarem 

diretamente na preservação do ambiente e na sustentabilidade (PORTO ALEGRE, 
2013a). 
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Figura 2: SASA e educação ambiental 

 

Fonte: Porto Alegre (2013a, p. 203). 

É possível perceber a grande preocupação com ações com o público interno, ou seja, com os 
servidores do DMLU e servidores públicos municipais, e com a própria população de Porto 
Alegre (PORTO ALEGRE, 2013a, p.194). Assim, considera-se que o PMGIRS cumpre o 
proposto no presente inciso X. 

 

O INCISO XI 

A PNRS, no inciso XI, impõe programas e ações para a participação de grupos interessados, 
como as cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda (BRASIL, 2010). 

De acordo com o PMGIRS, em Porto Alegre os resíduos coletados pela coleta seletiva são 
encaminhados a dezoito unidades de triagem, cuja operação é realizada por dezoito 
associações de recicladores, cabendo a cada uma delas, uma unidade de triagem. Estas 
associações de recicladores são entidades formalmente constituídas e dispõem de convênio 
firmado com o DMLU.  

Ela tem por característica ser formada por pessoas excluídas da economia formal, cujo 
trabalho anterior já apresentava alguma relação com os resíduos sólidos recicláveis e que, a 
partir da triagem, enfardamento e venda dos materiais triados, obtêm sustento para suas 
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famílias (PORTO ALEGRE, 2013a, p.115). Podendo considerar que o PMGIRS atende 
totalmente ao inciso XI. 

O INCISO XII 

O inciso XII exige a criação de mecanismos para a geração de fontes de negócios, emprego e 
renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Para atender ao inciso XII, PMGIRS aborda que foi elaborado na fase de planejamento do 
PMGIRS, o Programa Geração de Trabalho e Renda, que propõe três ações de planejamento 
(PORTO ALEGRE, 2013b, p. 50):  

 

 

O INCISO XIII 

O inciso XIII estabelece que é primordial um sistema de cálculo dos custos da prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, e também o modo de 
cobrança desses serviços (BRASIL, 2010).  

O PMGIRS de Porto Alegre estabelece um sistema de fluxo de caixa e revisão dos preços 
públicos para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no objetivo de 
atingir a sustentabilidade destas atividades. Importante reforçar que o DMLU de Porto Alegre 
já possui sistema para garantir os serviços de natureza privada prestados por si (PORTO 
ALEGRE, 2013b, p. 3). Desta forma, o PMGIRS atende ao proposto no inciso XIII. 

a implantação de novas unidades de 
triagem e a qualificar a estrutura das atuais 

unidades de triagem; 

a criação de mecanism os atrativos para a 
ocupação plena dos postos de trabalho 

existentes, decorrentes da comercialização 
dos resíduos recicláveis e; 

o desenvolvimento do estudo/projeto piloto 
conjunto visando a contratação de 

cooperativa/associação de catadores, para 
executar a coleta seletiva .

3 

1 

2 



 

 47 

 

 

 

O INCISO XIV 

O inciso XIV determina a necessidade de metas de redução, reutilização, coleta seletiva e 
reciclagem, etc. de modo a diminuir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição 
final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

Desta maneira, foi estabelecido no PMGIRS de Porto Alegre, macrodiretrizes para reduzir a 
geração de resíduos sólidos e promover o aumento da correta segregação e descarte 
adequados pelos geradores. Assim propuseram-se três indicadores com metas de prazos para 
imediato, curto, médio e longo prazo. Os indicadores consistem em:  

a) massa coletada per capita;  

b) percentual de recicláveis no resíduo da coleta domiciliar de rejeitos; 

 c) percentual de resíduo especial no resíduo da coleta domiciliar de rejeitos (PORTO 
ALEGRE, 2013b, p. 3).  

Considera-se portanto, que PMGIRS de Porto Alegre atende totalmente ao estipulado no 
inciso XIV da PNRS. 

 

O INCISO XV 

O inciso XV, do artigo 19 da PNRS, propõe a obrigação da descrição das formas e dos limites 
da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, assim como a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010).  

Em atendimento ao inciso XV, o PMGIRS de Porto Alegre aponta que, embora o município 
já possua ações frente à logística reversa, e essa esteja sendo aplicada há 8 anos, considera-se 
que os acordos setoriais trazidos pela PNRS deverão ser os passos iniciais e fundamentais 
para que o município possa fortalecer sua ação neste sentido. Fortalecendo também o 
estabelecimento de cobrança, em prol do município, dos serviços e coleta, triagem e 
encaminhamento à reciclagem ou reaproveitamento dos resíduos previamente segregados e 
apresentados como recicláveis à coleta seletiva municipal (PORTO ALEGRE, 2013b, p.4). 
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O INCISO XVI 

O inciso XVI traz os meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito 
local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
e dos sistemas de logística reversa da PNRS (BRASIL, 2010). 

Já em Porto Alegre, o PMGIRS descreve a implementação de ações para qualificar os agentes 
e as ações fiscais, incluindo aparelhos e demais instrumentos, objetivando o melhor controle 
do território do município e facilitar a detectação de atos infracionários (PORTO ALEGRE, 
2013b, p. 36). A partir destes dados, de modo genérico, pode-se concluir que Porto Alegre 
atende parcialmente ao inciso XVI, visto que ao longo do PMGIRS é abordado que há 
deficiência na gestão, fiscalização e parcerias com a iniciativa privada (PORTO ALEGRE, 
2013a, p. 232). 

 

O INCISO XVII 

O inciso XVII que estipula ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo 
programa de monitoramento no plano de gerenciamento integrado (BRASIL, 2010).   

O PMGIRS do município de Porto Alegre propõe a ação de acompanhamento, prevenção, 
correção e monitoramento do plano, além de definir responsabilidades para implementação e 
operacionalização do PMGIRS, incluindo etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos,, ao encargo do poder público, e desenvolver projeto unificado para efetivar e 
disseminar a comunicação de projetos, iniciativas, legislação pertinentes ao manejo de 
resíduos sólidos, tudo isso dentro do programa de ferramentas de gestão, cumprindo o 
proposto no inciso XVII (PORTO ALEGRE, 2013b, p. 30). 

 

O INCISO XVIII 

O inciso XVIII também estabelece a necessidade identificação dos passivos ambientais 
relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas 
saneadoras (BRASIL, 2010).  No PMGIRS de Porto Alegre, está proposto o aumento o 
controle sobre passivos ambientais causados pela disposição pretérita de resíduos sólidos, 
para qualificação do ambiente urbano, e logo, o estabelecimento da erradicação desses 
passivos ambientais no município (PORTO ALEGRE, 2013b). Desta forma, PMGIRS atende 
ao indicado no inciso XVIII. 
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O INCISO XIX 

Por fim, o último inciso, o XIX, reforça a periodicidade da revisão do plano de gerenciamento 
integrado, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal 
(BRASIL, 2010). 

O PMGIRS de Porto Alegre estabeleceu a periodicidade do lançamento de suas próximas 
versões revisadas e reestruturadas, sempre nos períodos anuais de confecção dos planos 
plurianuais, decorrentes das ações de planejamento (PORTO ALEGRE, 2013b, p.117). Deste 
modo, o PMGIRS atende ao estipulado no inciso XIX. 

CONSIDERAÇÕES 

Toda a análise sobre os dezenove incisos busca apontar o cumprimento ou não do inciso e 
também quais as ações mais prementes a serem consideradas pela metrópole de Porto Alegre 
devem ser possíveis de alteração e/ou inserção no Plano Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, para cumprir o determinado pela PNRS.  

Por resultado, foi possível observar que o PMGIRS de Porto Alegre atende totalmente a 
maioria dos incisos, cerca de dezessete: 

É possível observar que o PMGIRS de Porto Alegre atende totalmente a dezoito incisos, de 
um total de dezenove, e parcialmente a apenas um inciso do artigo 19 da PNRS, o XVI 
(Fiscalização), e não sendo identificada a ausência de nenhum inciso do artigo no PMGIRS de 
Porto Alegre. Desta forma, pode-se considerar que, seguindo pelas informações dispostas no 
PMGIRS, Porto Alegre está cumprindo o proposto pela Lei 12.305/10 – Figura 3. 
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Figura 3 – Alinhamento da Política Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos a PNRS do Município de 
Porto Alegre 
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APÊNDICE 
APÊNDICE 1 - MÉTODOS DE CÁLCULOS 
 

● Geração de resíduos por habitante/dia= 

Primeiro calcular: 
����������	�
���	��	��í��
	�
�����


�
����çã
	��������
� � 

Segundo:
�����

���
 

 

● Composição de resíduos coletados (domiciliares e públicos) = 

Para resíduo domiciliar= 
���� !"�"#	 $ �%	"#	&#'í"�$'	(ú*%!+$'	+$%# �"$'

���� !"�"#	 $ �%	"#	&#'í"�$'	+$%# �"$'
 

 

Para resíduos público= 
���� !"�"#	 $ �%	"#	&#'í"�$'	"$,!+!%!�&#'	+$%# �"$'

���� !"�"#	 $ �%	"#	&#'í"�$'	+$%# �"$'
 

 

● Composição dos gastos públicos na atividade de resíduos (civil ou participação do 
Estado)=   

Para a participação do Estado: -./0./1/	/.23456	6	12.47.	.�.83769 : 199.8151çã6 � � 

◦ Porcentagem da participação do Estado: 

�.���

<=>?=@>@@=ABCDEE>A=CF==�=GBFEH
=y 

 

◦ Para saber a porcentagem da participação da arrecadação= I : 100 

 

● Composição dos gastos públicos na atividade de resíduos por origem do gasto= 

◦  
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Para a porcentagem de despesas da coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos=  

	despesas	totais	da	coleta	de	resíduos	sólidos	domiciliares	e	públicos. 100

-./0./1/	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769
 

◦ Para a porcentagem de despesas com varrição de logradouros públicos=  

-./0./1	7671[	86\	]199^çã6	5.	[629156396/	0ú_[^86/. 100

-./0./1/	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769
 

◦Para a porcentagem das demais despesas:  

`a698.4712.\	despesas	totais	da	coleta	de	resíduos	sólidos	domiciliares	e	públicos	

b Porcentagem	das	d./0./1	7671[	86\	]199^çã6	5.	[629156396/	0ú_[^86/f : 100 

 

● Custo per capita da limpeza urbana por ano=  

-./0./1/	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769

gú\.96	51	0603[1çã6	7671[		
 

 

● Índice de autofinanciamento da coleta residencial: 

-./0./1	7671[	86\	86[.71	5.	9./í536/	/ó[^56/	56\^8^[^19./	.	0ú_[^86/

h99.8151çã6
 

 

● Custo de cada tonelada coletada por ano= 

◦ Custo de cada tonelada coletada nos domicílios por ano:  

-./0./1	7671[	86\	86[.71	5.	9./í536/	/ó[^56/	56\^8^[^19./	.	0ú_[^86/

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	56\^8^[^19./	86[.7156/
 

 

◦ Custo de cada tonelada coletada de resíduos públicos por ano: 

-./0./1	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769 : -./0./1	7671[	86\	1	86[.71	5.	jk	56\^8^[^19./	.	0ú_[^86/

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	0ú_[^86/	86[.7156/
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◦ Custo de cada tonelada coletada por ano: 

-./0./1	7671[	/.23456	6	12.47.	.�.83769

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	86[.7156/
 

 

● Número de habitantes por trabalhadores: 

gú\.96	51	0603[1çã6	7671[

i3147^515.	7671[	5.	791_1[l1569./	9.\34.9156/	5.	7656	6	\14.m6	jkn
 

 

● Quantidade média de resíduos coletados por trabalhador (tonelada/ano): 

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	56\^8^[^19./	86[.7156/

i3147^515.	7671[	5.	791_1[l1569./	9.\34.9156/	5.	7656	6	\14.m6	jkn
 

 

● Quantidade de toneladas que cada cooperado coleta em média por ano: 

i3147^515.	9.86[l^51	`.�8.76	\17é9^1	692â4^81f069	8171569./

i317^4515.	5.		1//68^156/
 

 

● Porcentagem do resíduo reciclado coletado= 

i3147^515.	7671[	9.86[l^51	`.�8.76	\17é9^1	692â4^81f

i3147^515.	7671[	5.	9./í536/	86[.7156/
 

 

● Taxa de reaproveitamento do resíduo reciclado coletado:  

q671[	5.	\17.9^1^/	9.830.9156/, .�8.76	\17.9^1[	692â4^86	.	9.m.^76

i3147^515.	7671[	9.86[l^51	`.�8.76	\17é9^1	692â4^81f
 

 

● Composição do total de material recuperado: 

◦ Porcentagem de Papel e papelão: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	?>?=u	=	?>?=uãE	H=GB?=H>DE@.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
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◦ Porcentagem de plásticos: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	?uá@FtGE	H=GB?=H>DE.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
 

 

◦ Porcentagem de metais: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v=F>t@	H=GB?=H>DE@.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
 

 

◦ Porcentagem de vidro: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	xtDHE	H=GB?=H>DE.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
 

 

◦ Porcentagem de outros materiais: 
sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	EBFHE@	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@.���

sB>CFtD>D=	FEF>u	D=	v>F=Ht>t@	H=GB?=H>DE@
 

 

● Média de cooperados por entidade: 

gú\.96	7671[	5.	8660.9156/

gú\.96	5.	.47^515./
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APÊNDICE 2 - SAIBA MAIS SOBRE A PNRS 
 

A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

A Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, e dá outras providências, faz parte do conjunto de diretrizes e ações a serem 
adotadas pela nossa sociedade e governos no Brasil no objetivo de promover a gestão integrada e o 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos em nosso país (BRASIL, 2010). Os princípios que 
integram a PNRS contemplam:  

� A prevenção e a precaução com os impactos no meio ambiente;  
� A identificação do poluidor-pagador e do protetor-recebedor;  
� A visão sistêmica que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de 

saúde pública na gestão de resíduos sólidos;  
� O desenvolvimento sustentável;  
� A ecoeficiência, a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade;  
� A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
� O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor 

social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  
� O respeito às diversidades locais e regionais;  
� O direito da sociedade à informação e ao controle social;  
� E a razoabilidade e a proporcionalidade das ações da PNRS. 
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Para que este gerenciamento de resíduos sólidos possa acontecer da melhor forma possível, a PNRS 
estabeleceu diversas obrigações a todas esferas do poder público brasileiro, como ao próprio país, aos 
Estados e ao DF, e principalmente, aos nossos municípios, em que ela delegou a grande 
responsabilidade de organizar, monitorar e manter em equilíbrio a gestão dos resíduos sólidos.  

Dentre as obrigações, estão as metas para a eliminação dos lixões e a prescrição de instrumentos de 
planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal; metropolitano e municipal, 
além de impor que todos os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(MMA, 2015). É válido ressaltar que a PNRS também instaurou a responsabilidade compartilhada dos 
geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e 
titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens 
pós-consumo. 

A prevenção e a 
precaução com os 

impactos

A identificação do 
poluidor-pagador e 

do protetor-recebedor

A visão sistêmica 

O desenvolvimento 
sustentável

A ecoeficiência, a 
cooperação entre as 

diferentes esferas

O direito da sociedade 
à informação e ao 

controle social

O reconhecimento do 
resíduo sólido 

reutilizável e reciclável

A responsabilidade 
compartilhada pelo 

ciclo de vida

E a razoabilidade e a 
proporcionalidade das 

ações da PNRS

O respeito às 
diversidades locais e 

regionais

PNRS 
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Para os municípios, a PNRS atribui diversas obrigações, das quais são relativas às suas características, 
mas valendo-se do que é primordial: contemplar as políticas públicas que objetivem diminuir e 
solucionar o problema causado pelos resíduos sólidos, das quais são descritas na PNRS.  

A principal tarefa imposta pela PNRS aos municípios é a elaboração de planos municipais de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos, seguindo uma ordem de prioridade de: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).  

Esta tarefa é abordada intensamente na seção IV, em que são apresentados os requisitos 
mínimos para a constituição dos planos municipais e as condições mínimas para que os municípios 
possam ter acesso aos recursos da União, visando empreendimentos e serviços relacionados à limpeza 
urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou a incentivos também oferecidos pela União (BRASIL, 
2010). Propõe-se no artigo 19, dispostos em seus dezenove incisos, o conteúdo mínimo para esta 
elaboração dos planos municipais de gerenciamento integrado resíduos sólidos, de modo a orientar as 
cidades brasileiras a instituir suas metas e estratégias para o gerenciamento de resíduos sólidos. 

Desta forma, é de considerável complexidade a gestão da cadeia de 
resíduos sólidos, já que parte inicialmente de políticas públicas visando 
promover o bem comum da sociedade e que são dependentes da cooperação 
de todos, com a conscientização efetiva, prevenções e monitoramento, que 
são estimulados principalmente por meio do Estado e que impactam em toda 
nossa sociedade. 

Contudo, conforme indica Machado (2013)4, muitos municípios brasileiros não estão 
cumprindo o proposto na PNRS e nem os prazos estipulados. De acordo com o autor, a grande maioria 
dos municípios brasileiros não conseguiu alcançar soluções para a má gestão de resíduos sólidos e 
nem transformar os problemas com o lixo em oportunidades para a população brasileira, alegando, em 

grande parte, ausência de recursos, principalmente os financeiros.  

                                                           
4 MACHADO, Gleysson B. Municípios não têm como cumprir lei de resíduos sólidos – Será mesmo? Portal 
resíduos Sólidos, 2013. Disponível em: http://www.portalresiduossolidos.com/municipios-nao-tem-como-
cumprir-lei-de-residuos-solidos-sera-mesmo/>. Acesso em: 15 Abr. 2016. 
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APÊNDICE 3 - DADOS BRUTOS E CALCULADOS UTILIZADOS PARA ANÁLISE 
 

CAPITAL Ano 
Quantidade total de 
resíduos coletados 

População 
atendida 

Geração de resíduos 
por habitante/ t/ ano 

Geração de resíduos 
por habitante/kg/dia 

Porto Alegre 
(RS) 2015 561417 1476867 

0,38 1,04 

Porto Alegre 
(RS) 2014 601199,3 1472482 

0,41 1,12 

Porto Alegre 
(RS) 2013 646819,1 1467816 

0,44 1,21 

Porto Alegre 
(RS) 2012 649540 1416714 

0,46 1,26 

Porto Alegre 
(RS) 2011 538585 1409351 

0,38 1,05 

Porto Alegre 
(RS) 2010 474381,5 1409351 

0,34 0,92 

Porto Alegre 
(RS) 2009 502144,4 1394059 

0,36 0,99 

Porto Alegre 
(RS) 2008 434762,7 1388329 

0,31 0,86 

Curitiba (PR) 2015 547771 1879355 0,29 0,80 

Belém (PA) 2015 626658,2 1439561 0,44 1,19 

Recife (PE) 2015 822763 1617183 0,51 1,39 

Goiania (GO) 2015 495528 1430697 0,35 0,95 
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CAPITAL Ano 
Quantidade total de 
resíduos públicos 

coletados 

Quantidade total de 
resíduos domiciliares 

coletados 

Quantidade total de 
resíduos coletados 

Quantidade de 
resíduos públicos 

coletados (%) 

Quantidade de 
resíduos domiciliares 

coletados (%) 

Porto Alegre (RS) 2015 181029,5 380387,5 561417 32,2% 67,8% 

Porto Alegre (RS) 2014 135017,7 466181,6 601199,3 22,5% 77,5% 

Porto Alegre (RS) 2013 200060,3 446758,8 646819,1 30,9% 69,1% 

Porto Alegre (RS) 2012 178921,9 470618,1 649540 27,5% 72,5% 

Porto Alegre (RS) 2011 150523 388062 538585 27,9% 72,1% 

Porto Alegre (RS) 2010 139706 334675,5 474381,5 29,5% 70,5% 

Porto Alegre (RS) 2009 120198,7 381945,7 502144,4 23,9% 76,1% 

Porto Alegre (RS) 2008 115096,8 319665,9 434762,7 26,5% 73,5% 

Curitiba (PR) 2015 83246 513078 547771 15,2% 93,7% 

Belém (PA) 2015 263957,1 362701,1 626658,2 42,1% 57,9% 

Recife (PE) 2015  0 0 822763 0,0% 0,0% 

Goiania (GO) 2015 0 0 495528 0,0% 0,0% 
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CAPITAL Ano 
Receita 

arrecadada 
Despesa total 

Receita Própria para 
Função (%)  

Receita do Tesouro para 
Função (%) 

Porto Alegre (RS) 2015 147502915,4 226340217,1 65,2% 34,8% 

Porto Alegre (RS) 2014 152203911,2 272035049,1 56,0% 44,0% 

Porto Alegre (RS) 2013 132746295 231337529,5 57,4% 42,6% 

Porto Alegre (RS) 2012 120710630,2 205349764,6 58,8% 41,2% 

Porto Alegre (RS) 2011 94918766,26 183727559,3 51,7% 48,3% 

Porto Alegre (RS) 2010 87202321,25 157761150,5 55,3% 44,7% 

Porto Alegre (RS) 2009 77253028,11 118478479,5 65,2% 34,8% 

Porto Alegre (RS) 2008 77874729,69 112902817,1 69,0% 31,0% 

Curitiba (PR) 2015 93617802,57 256300985,4 36,5% 63,5% 

Belém (PA) 2015 35503627,97 149444387,6 23,8% 76,2% 

Recife (PE) 2015 101674631 237472355 42,8% 57,2% 

Goiania (GO) 2015 0 266400401 0,0% 0 
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CAPITAL Ano 
Despesa total com a 

limpeza urbana R$/ano 

% das demais despesas em 
relação as despesas totais 

com a limpeza urbana 

 % da despesas da varrição 
de logradouros públicos em 
relação as despesas totais 

com a limpeza urbana 

% despesas da coleta de RS 
domiciliares e públicos em 
relação as despesas totais 

com a limpeza urbana  

Porto Alegre (RS) 2015 226340217,10 69,04 7,76 23,21 

Porto Alegre (RS) 2014 272035049,10 20,06 5,81 74,13 

Porto Alegre (RS) 2013 231337529,50 22,32 6,12 71,56 

Porto Alegre (RS) 2012 205349764,60 18,95 6,59 74,46 

Porto Alegre (RS) 2011 183727559,30 20,99 10,93 68,08 

Porto Alegre (RS) 2010 157761150,50 19,36 5,01 75,63 

Porto Alegre (RS) 2009 118478479,50 22,90 7,04 70,06 

Porto Alegre (RS) 2008 112902817,10 22,38 6,67 70,95 

Curitiba (PR) 2015 256300985,38 34,49 15,22 50,30 

Belém (PA) 2015 149444387,64 56,06 9,04 34,90 

Recife (PE) 2015 237472355,00 39,77 11,87 48,35 

Goiania (GO) 2015 266400400,98 37,32 42,96 19,72 
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CAPITAL Ano 
Despesa total com 
limpeza e serviços 
urbanos R$/ano 

População 
atendida  

Custo per capita 
da limpeza urbano 

por ano R$/ano 

Porto Alegre (RS) 2008 112902817,1 1388329 81,32 

Porto Alegre (RS) 2009 118478479,5 1394059 84,99 

Porto Alegre (RS) 2010 157761150,5 1409351 111,94 

Porto Alegre (RS) 2011 183727559,3 1409351 130,36 

Porto Alegre (RS) 2012 205349764,6 1416714 144,95 

Porto Alegre (RS) 2013 231337529,5 1467816 157,61 

Porto Alegre (RS) 2014 272035049,1 1472482 184,75 

Porto Alegre (RS) 2015 226340217,1 1476867 153,26 

Curitiba (PR) 2015 256300985,4 1879355 136,38 

Belém (PA) 2015 149444387,6 1439561 103,81 

Recife (PE) 2015 237472355 1617183 146,84 

Goiania (GO) 2015 266400401 1430697 186,20 
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CAPITAL Ano 

Despesas com manejo 
de resíduos sólidos com 

coleta de RS 
domiciliares e públicos 

Total de 
arrecadaçãoR$/ano 

Indice 
Autofinanciamento 

coleta residencial R$ 

Porto Alegre (RS) 2008 25272282,02 77874729,69 0,32 

Porto Alegre (RS) 2009 27135774,87 77253028,11 0,35 

Porto Alegre (RS) 2010 30550919,7 87202321,25 0,35 

Porto Alegre (RS) 2011 38564756,41 94918766,26 0,41 

Porto Alegre (RS) 2012 38906824,32 120710630,2 0,32 

Porto Alegre (RS) 2013 51645065,18 132746295 0,39 

Porto Alegre (RS) 2014 54584348,1 152203911,2 0,36 

Porto Alegre (RS) 2015 52530284,95 147502915,4 0,36 

Curitiba (PR) 2015 128914073,1 93617802,57 1,38 

Belém (PA) 2015 52160927,31 35503627,97 1,47 

Recife (PE) 2015 114824806 101674631 1,13 

Goiania (GO) 2015 52537978,57     
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CAPITAL Ano 

Despesas com 
manejo de resíduos 
sólidos com coleta 

de RS domiciliares e 
públicos 

Quantidade de 
resíduos 

domiciliares 
coletados (t) 

Custo de coleta 
(t) por domicílio 
por ano (R$/ano) 

Despesa total com 
limpeza e serviços 
urbanos R$/ano 

Quantidade de 
resíduos públicos 

coletados (t) 

Quantidade total 
de resíduos 
coletados 

Porto Alegre 
(RS) 2008 25272282,02 319665,9 79,06 112902817,1 115096,8 434762,7 

Porto Alegre 
(RS) 2009 27135774,87 381945,7 71,05 118478479,5 120198,7 502144,4 

Porto Alegre 
(RS) 2010 30550919,7 334675,5 91,28 157761150,5 139706 474381,5 

Porto Alegre 
(RS) 2011 38564756,41 388062 99,38 183727559,3 150523 538585 

Porto Alegre 
(RS) 2012 38906824,32 470618,1 82,67 205349764,6 178921,9 649540 

Porto Alegre 
(RS) 2013 51645065,18 446758,8 115,6 231337529,5 200060,3 646819,1 

Porto Alegre 
(RS) 2014 54584348,1 466181,6 117,09 272035049,1 135017,7 601199,3 

Porto Alegre 
(RS) 2015 52530284,95 380387,5 138,10 226340217,1 181029,5 561417 

Curitiba (PR) 2015 128914073,1     256300985,4   547771 

Belém (PA) 2015 52160927,31 362701,1 143,81 149444387,6 263957,1 626658,2 

Recife (PE) 2015 114824806     237472355   822763 

Goiania (GO) 2015 52537978,57     266400401   495528 
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CAPITAL Ano 
População 
atendida 

Número total de 
trablhadores emtodo o 

manejo RSU  

Proporção do número de 
havitantes em relação aos 

trabalhadores 

Porto Alegre (RS) 2015 1476867 2738 539,3962747 

Porto Alegre (RS) 2014 1472482 2738 537,7947407 

Porto Alegre (RS) 2013 1467816 2970 494,2141414 

Porto Alegre (RS) 2012 1416714 2674 529,8107704 

Porto Alegre (RS) 2011 1409351 3033 464,6722717 

Porto Alegre (RS) 2010 1409351 3109 453,313284 

Porto Alegre (RS) 2009 1394059 2999 464,8412804 

Porto Alegre (RS) 2008 1388329 2866 484,4134682 

Curitiba (PR) 2015 1879355 2262 830,8377542 

Belém (PA) 2015 1439561 1707 843,3280609 

Recife (PE) 2015 1617183 3152 513,0656726 

Goiania (GO) 2015 1430697 4668 306,4903599 
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CAPITAL Ano 

Quantidade de 
resíduos 

domiciliares 
coletados (t) 

Número total de 
trablhadores emtodo 

o manejo RSU  

Quantidade 
média coleta por 

trabalhador t/ 
ano 

Porto Alegre 
(RS) 2015 319665,9 2738 116,8 

Porto Alegre 
(RS) 2014 381945,7 2738 139,5 

Porto Alegre 
(RS) 2013 334675,5 2970 112,7 

Porto Alegre 
(RS) 2012 388062 2674 145,1 

Porto Alegre 
(RS) 2011 470618,1 3033 155,2 

Porto Alegre 
(RS) 2010 446758,8 3109 143,7 

Porto Alegre 
(RS) 2009 466181,6 2999 155,4 

Porto Alegre 
(RS) 2008 380387,5 2866 132,7 

Curitiba (PR) 2015   2262   

Belém (PA) 2015 362701,1 1707 212,5 

Recife (PE) 2015   3152   

Goiania (GO) 2015   4668   
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CAPITAL Ano 
Quantidade total 
recolhida (exceto 
matéria orgânica) 

Quantidade total de 
resíduos coletados (t) 

% do resíduo coletado 
reciclado 

Porto Alegre (RS) 2015 28158,9 561417 5,015683529 

Porto Alegre (RS) 2014 27747,8 601199,3 4,615407902 

Porto Alegre (RS) 2013 23400 646819,1 3,61770393 

Porto Alegre (RS) 2012 37440 649540 5,764079195 

Porto Alegre (RS) 2011 31216 538585 5,795928219 

Porto Alegre (RS) 2010 28800 474381,5 6,071063058 

Porto Alegre (RS) 2009 22880 502144,4 4,556458262 

Porto Alegre (RS) 2008 0 434762,7 0 

Curitiba (PR) 2015 29875,1 547771 5,453939694 

Belém (PA) 2015 879,7 626658,2 0,140379556 

Recife (PE) 2015 2994 822763 0,3638958 

Goiania (GO) 2015 30556 495528 6,166351851 
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CAPITAL Ano 
Materiais recuperados, 

exceto material orgânico e 
rejeito 

Quantidade total 
recolhida (exceto 
matéria orgânica) 

Taxa de 
reaproveitamento do 

resíduo reciclado 
coletado (%) 

Porto Alegre (RS) 2015 19271 28158,9 68,44% 

Porto Alegre (RS) 2014 15930 27747,8 57,41% 

Porto Alegre (RS) 2013 14400 23400 61,54% 

Porto Alegre (RS) 2012 0 37440 0,00% 

Porto Alegre (RS) 2011 23412 31216 75,00% 

Porto Alegre (RS) 2010 23000 28800 79,86% 

Porto Alegre (RS) 2009 18326,2 22880 80,10% 

Porto Alegre (RS) 2008 13090 0   

Curitiba (PR) 2015 16434 29875,1 55,01% 

Belém (PA) 2015 864,3 879,7 98,25% 

Recife (PE) 2015 1347 2994 44,99% 

Goiania (GO) 2015 21389,2 30556 70,00% 

  



 

 70 

 

 

CAPITAL Ano 
Materiais recuperados, 

exceto material 
orgânico e rejeito 

% Papel e 
papelão (t)  

% Plástico (t) % Metais (t) % Vidros (t) % Outros (t) 

Porto Alegre (RS) 2015 19271 54,78% 18,09% 5,11% 18,56% 3,46% 

Porto Alegre (RS) 2014 15930 58,03 17,7 5,77 14,9 3,58 

Porto Alegre (RS) 2013 14400 48,75 19,5 4,87 22,43 4,44 

Porto Alegre (RS) 2012 0 0 0 0 0 0 

Porto Alegre (RS) 2011 23412 51,5 41 3 4 0,5 

Porto Alegre (RS) 2010 23000 51,09 36,09 5 4,69 3,13 

Porto Alegre (RS) 2009 18326,2 52 35 3,51 4 5,48 

Porto Alegre (RS) 2008 13090 52 35 3,52 4 5,48 

Curitiba (PR) 2015 16434 45,32% 18,02% 12,29% 20,03% 4,34% 

Belém (PA) 2015 864,3 84,50% 8,63% 6,87% 0,00% 0,00% 

Recife (PE) 2015 1347           

Goiania (GO) 2015 21389,2 70,69% 14,26% 4,30% 6,73% 4,03% 
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CAPITAL Ano Número de associados Número de entidades 
Média do número de 

cooperados por entidade 

Porto Alegre (RS) 2015 0 0   

Porto Alegre (RS) 2014 0 0 0 

Porto Alegre (RS) 2013 548 17 32 

Porto Alegre (RS) 2012 505 17 28 

Porto Alegre (RS) 2011 747 18 41 

Porto Alegre (RS) 2010 861 17 51 

Porto Alegre (RS) 2009 831 16 52 

Porto Alegre (RS) 2008 600 14 43 

Curitiba (PR) 2015 20 639 32 

Belém (PA) 2015 1 70 70 

Recife (PE) 2015 7 119 17 

Goiania (GO) 2015 16 306 19 
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APÊNDICE 4 –GESTÃO INTEGRADA DA CADEIA DE RESÍDUOS DE PORTO 
ALEGRE E PROGRAMAS MUNICIPAIS 
Em Porto Alegre, o responsável pela limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos se 
concentra no Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) do município. Dentre as 
inúmeras atividades desenvolvidas pelo DMLU referente à limpeza urbana, estão: as coletas 
domiciliar (de resíduos orgânicos e rejeito) e seletiva (de resíduos recicláveis); realiza 
também o recolhimentodo lixo público, que é resultado de descartes inadequados (focos de 
lixo) e da produção da varrição e da capina nas vias públicas; assim comoé responsável pelas 
roçadas em taludes e beira de estradas; lavagem de monumentos e logradouros 
públicos;responsável também pela limpeza de praias; e pela manutenção e conservação 
higiênica dos sanitários públicos de Porto Alegre.  

Coleta Domiciliar de Resíduos Orgânicos e Rejeito 

Com a coleta domiciliar de resíduos orgânicos e rejeitos pelo DMLU, parte dos resíduos 
orgânicos é aproveitada em processo de compostagem e em projeto de produção de alimentos 
para suínos. Outra grande parte, junto com o rejeito, é encaminhada para o Aterro Sanitário de 
Minas do Leão. Nos locais em que não há conteineres da coleta automatizada, a coleta 
domiciliar de resíduos orgânicos e rejeito é realizada três vezes por semana.  

O novo Código Municipal de Limpeza Urbana (Lei Complementar 728/14) de Porto Alegre 
estabelece que o gerador de resíduo sólido éo responsável pelo acondicionamento e pela 
apresentação dos resíduos sólidos por ele dispostos para a coleta, até o momento do 
recolhimento pelo DMLU. O resíduo sólido originário domiciliar será acondicionado e 
apresentado à coleta separado do resíduo reciclável, destinado à coleta seletiva. Este Código 
estabelece um limite mínimo e máximo para destinar os resíduos à coleta domiciliar, devendo 
estar entre 20 e 100 litros. 

Unidades de Destino Certo (Ecopontos) 

A Unidade de Destino Certo (UDC) consiste em um conjunto de unidades que estão 
estrategicamente distribuídas pelo município e destinam-se a atender pequenos geradores de 
diversos resíduos que não podem ser descartados para recolhimento das coletas regulares. 
Estas Unidades recebem madeira, móveis velhos, colchões, terra, entulho, caliça, cerâmica, 
sucata de ferro, eletrodomésticos, resíduos arbóreos e diversos materiais que muitas vezes 
acabam sendo descartados irregularmente em locais públicos. 

É válido destacar que estas unidades não recebem lixo orgânico e resíduos perigosos, como 
lâmpadas fluorescentes ou medicamentos vencidos. EstesEcopontos têm ainda um Posto de 
Entrega de Óleo de Fritura (PEOF) e um PEV para materiais destinados à coleta seletiva. 
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Estação de Transbordo 

A Estação de Transbordo é o local onde os caminhões da coleta domiciliar e de lixo público 
descarregam todo o resíduo da cidade, servindo para reduzir os custos de transporte dos 
resíduos até o aterro sanitário, devido a sua maior capacidade volumétrica das carretas. Em 
Porto Alegre, ela está localizada no bairro Lomba do Pinheiro, em uma área de 18 hectares. 
Ali, o lixo é pesado e transferido para carretas com capacidade de até 53m³ que seguem para o 
aterro sanitário em Minas do Leão. O destino final do lixo de Porto Alegre, então, é a Central 
de Resíduos Recreio, aterro sanitário pertencente à empresa Companhia Riograndense de 
Valorização de Resíduos (CRVV). 

Unidades de Triagem (UT) 

Os resíduos separados pela população e coletados são encaminhados para as unidades de 
triagem (UT) conveniadas de Porto Alegre. Nesses locais, trabalhadores, formalmente 
organizados em associações e/ou cooperativas, fazem a separação (plásticos, papel, 
embalagens longa vida, vidro, isopor, garrafas plásticas), prensam, agrupam em fardos e 
negociam autonomamente a venda desses materiais para a indústria de reciclagem e/ou 
reaproveitamento. 

A Prefeitura de Porto Alegre fornece toda a infraestrutura para as UT e garante o custeio de 
manutenção com R$ 2.500,00 por mês. O resultado da comercialização dos resíduos é 
dividido entre os membros das associações ou cooperativas que gerem cada UT.  

Triagem e Compostagem 

A Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) Francisco Engel Rodrigues, situada no bairro 
Lomba do Pinheiro, com área aproximada de 10 hectares, no objetivo de ser o local onde o 
DMLU faz o reaproveitamento de resíduos orgânicos pelo método da 
compostagem.Diariamente, cerca de 100 toneladas de resíduos domiciliares chegam à UTC. 
Os trabalhadores da Associação de Triagem de Resíduos Sólidos Domiciliares separam 
rejeito, recicláveis e orgânicos. Essa ação é realizada em duas esteiras, com 30m cada. 

Os resíduos orgânicos são depositados no pátio da unidade sob a forma de montes (leiras). 
Periodicamente, as leiras são revolvidas para acelerar o processo. A temperatura das mesmas 
pode atingir até 70ºC, e 100 dias após, reduz-se à temperatura ambiente.Nessas condições, o 
composto é peneirado e pode ser utilizado na jardinagem e na agricultura para melhorar as 
propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Este composto produzido na UTC é 
comercializado, gerando renda para os integrantes das associações. 

Aterro Sanitário 
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Com o esgotamento da capacidade do aterro de Extrema em dezembro de 2002, tendo 
recebido 824 mil toneladas de resíduos sólido, hoje, os resíduos sólidos domiciliares gerados 
em Porto Alegre passam pela estação de transbordo da Lomba do Pinheiro e de lá são 
transportados para a Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos, aterro sanitário 
privado, no município de Minas do Leão, distante 105 Km de Porto Alegre. 

PROJETOS ALTERNATIVOS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS EM PORTO 
ALEGRE 

A Prefeitura de Porto Alegre, dentre outras ações, por meio do DMLU, traz alguns projetos 
alternativos visando buscar formas de sensibilizar seus habitantes para que percebam o poder 
na preservação do ambiente, possibilitando garantir a qualidade de vida no presente e para as 
próximas gerações. Desta forma, o quadro a seguir traz os principais projetos desenvolvidos 
na cidade, que buscam minimizar ou até solucionar os impactos negativos da acentuada 
geração de resíduos:  

PROJETO DESCRIÇÃO 

Túnel de Sensibilização 
Ambiental 

Na sede do DMLU as pessoas podem ver as formas de tratar as questões 
relativas aos resíduos sólidos, do descarte saté os processos de reciclagem e 
reaproveitamento dos resíduos, e a destinação dos mesmos nos aterros 
sanitários. 

Bota-Fora 

Com o intuito de facilitar o descarte correto de resíduos que não são 
recolhidos na coleta diária com as comunidades. Atende cerca de 200 
comunidades carentes duas vezes ao ano. Em 2015, mais 5.918 toneladas 
de resíduos foram recolhidos porta-a-porta.  

DMLU no Bairro - Gabinete 
Itinerante 

Objetiva aproximar os serviços do DMLU à população, com o atendimento 
de demandas e do esclarecimento de dúvidas. No local, há a distribuição de 
material educativo e de sensibilização. Há também a presença de equipes de 
limpeza, coleta e fiscalização no local.  

Espaço Floresta 

Busca aproximar o morador do espaço urbano às suas raízes.Esse é um dos 
objetivos da instalação de uma composteira e de uma horta comunitária que 
conta com o fornecimento de resíduo orgânico de 20 moradores cadastrados 
para a produção de hortaliças.  

Livro Livre 
Tem como objetivo incentivar a leitura e o reaproveitamento de materiais. 
Há 2 formas de participar: doando livros e revistas ou escolhendo volumes. 
Além da sede do DMLU, as sete UDCs recebem, livros e revistas usados. 

Poa Sem Bituca 

Estratégia a instalação de bituqueiras em toda a cidade, e o recolhimento 
das pontas de cigarro. As bitucas coletadas pela são encaminhadas para 
empresa de coprocessamento e aproveitadas na geração de energia para a 
produção de cimento.  

ReciclaPOA 
Tem como objetivo principal sensibilizar a população para o descarte 
correto dos resíduos sólidos. Seu foco é a ampliação da separação dos 
resíduos e o correto descarte.  

Troca Solidária A iniciativa prevê a troca de cerca de 4kg de resíduos recicláveis por 1kg de 
hortifrutigranjeiros. 
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APÊNDICE 5 - GLOSSÁRIO 
Acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. 

Área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 
irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos. 

Aterro sanitário: Instalação de destinação final dos resíduos sólidos urbanos por meio de sua 
adequada disposição no solo, sob controle técnico e operacional permanente, de modo a que 
nem os resíduos, nem seusefluentes líquidos e gasosos, venham a causar danos à saúde 
pública e/ou ao meio ambiente. 
 
Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a 
obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. 

Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição 
ou composição. 

Coletador (também designado por 'coletor' ou 'gari'): Trabalhador braçal que executa o 
serviço de coleta regular de resíduos sólidos domiciliares (RDO), recolhendo os resíduos e 
lançando-os no veículo de coleta. Nos casos em que a coleta regular é feita com o emprego de 
veículos abertos de qualquer gênero, não compactadores, a mesma designação abrange o 
trabalhador posicionado sobre a carroceria e que desempenha a função de receber os resíduos 
(devidamente acondicionados) lançados por seus colegas e distribuí-los adequadamente na 
mesma. 
 
Contrato de terceirização: Contratação formal de terceiros, para a execução de atividades de 
responsabilidade (ou de interesse) do contratante. No que diz respeito especificamente aos 
serviços demanejo de RSU (de responsabilidade do poder público municipal, no caso dos 
essenciais; e/ou de seu interesse, no caso dos acessórios, ou complementares), a empresa ou 
entidade formal contratadarecebe remuneração pelo serviço efetivamente prestado, conforme 
estabelecido no contrato; e é fiscalizada pela instância do poder público municipal 
responsável pela gestão do manejo de RSU. Aterceirização de serviços pode ocorrer em 
diversas escalas, abrangendo desde a contratação de empresas especializadas e bem 
estruturadas, até a de microempresas ou cooperativas de trabalhadores. 

Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 
informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das 
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos. 
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Despesa total com serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos:Valor anual da soma 
das despesas com serviços de manejo de RSU realizadas por agentes privado e público. 
 
Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, 
entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública 
e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo. 

Gerenciamento de resíduos sólidos:conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 
nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de 
acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei. 

Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 
para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

Licenciamento ambiental: Conjunto de procedimentos técnicos e administrativos através 
dos quais o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação, 
modificação e operação de atividades eempreendimentos utilizadores de recursos ambientais, 
atividades e empreendimentos esses considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou 
que, de alguma forma (direta ou indireta), possamcausar ou induzir a degradação do meio em 
que se inserem. 
 
Lixão (ou vazadouro): Local em que os resíduos sólidos urbanos, de todas as origens e 
naturezas, são simplesmente lançados, sem qualquer tipo ou modalidade de controle sobre os 
resíduos e/ou sobre seus efluentes. 

Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 
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Manejo de resíduos sólidos urbanos: Conjunto dos procedimentos inerentes à coleta, ao 
transbordo e transporte, à triagem, ao reaproveitamento, ao reuso, à reciclagem, ao tratamento 
e à disposição final de resíduos sólidos urbanos; à varrição, à limpeza, à capina e poda de 
árvores em vias e logradouros públicos e outros serviços pertinentes à limpeza urbana, exceto 
quando referentes aos resíduos cujo manejo seja de responsabilidade do gerador. 
 
Monitoramento ambiental: Conjunto de atividades e procedimentos sistemáticos de coleta 
de amostras; análise das amostras coletadas; registro, armazenamento e processamento dos 
dados obtidos; avaliação dos resultados; eelaboração de diagnósticos técnicos periódicos, de 
conformidade com os critérios do plano previamente submetido ao órgão de controle 
ambiental com jurisdição sobre a instalação a ser monitorada e porele aprovado. 
 
Padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de 
forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, 
sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações 
futuras. 

População urbana atendida no município: valor declarado pelo órgão responsável da 
população urbana efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de resíduos 
domiciliares no município, no final do ano de referência. Inclui populações da sede e de 
localidades (distritos e povoados) efetivamente atendidas de forma regular.  
 
Quantidade de empregados dos agentes privados: Quantidade de empregados 
(remunerados) alocados nos serviços referentes às unidades de processamento pertencentes ao 
quadro das empresas contratadas para execução desses serviços sob a forma de terceirização 
ou delegação por contrato de concessão ou contrato de programa, no final do ano de 
referência. 
 
Quantidade de resíduos domiciliares coletados pelos agentes privados: Quantidade anual 
de resíduos domiciliares coletados por serviço executado diretamente pelos agentes privados. 
Não inclui quantidade de RPU coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de coleta 
seletiva feito pelos agentes privados. Esta informação deverá ser preenchida somente no caso 
de haver coleta distinta para os resíduos domiciliares e resíduos públicos (= oriundos da 
varrição ou limpeza de logradouros públicos). 
 
Quantidade de resíduos domiciliares coletados pelo agente público: Quantidade anual de 
resíduos domiciliares coletado por serviço executado diretamente pelos agentes públicos. Não 
inclui quantidade de RPU coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de coleta 
seletiva feito pelos agentes públicos. Esta informação deverá ser preenchida somente no caso 
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de haver coleta distinta para os resíduos domiciliares e resíduos públicos (= oriundos da 
varrição ou limpeza de logradouros públicos). 
 
Quantidade total de trabalhadores remunerados envolvidos nos serviços de manejo de 
RSU: Quantidade total de trabalhadores (remunerados) dos agentes públicos ou privados dos 
serviços de manejo de RSU, no final do ano de referência. Não se incluem nesta qualificação 
os catadores demateriais recicláveis e nem os trabalhadores de Frentes de Trabalho 
Temporárias, que são especificados em campos exclusivos. 
 
Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de resíduos sólido 
urbano: Valor anual dos recursos arrecadados por meio da cobrança de taxas, tarifas ou 
outras formas vinculadas à prestação de serviços de manejo de RSU. 
 

Receita orçada com a cobrança de taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU: 
Valor anual da previsão orçamentária do município, incluindo aquela concernente à 
estimativa de receita com o recolhimento de taxas, tarifas ou outra forma especificamente 
referente à prestação de serviços de manejo de RSU à população. Valor recomendado ser 
extraído do Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada (Anexo 10 da Lei nº 4.320/64). 
 
Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos 
ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. 

Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 
de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

Resíduos sólidos domiciliares: Resíduos sólidos resultantes das atividades domiciliares ou 
atividades comerciais cujas características sejam similares aos resíduos domiciliares. 
 
Resíduos sólidos públicos: Resíduos sólidos resultantes das atividades de varrição, roçada, 
capina e raspagem de vias e logradouros públicos, desobstrução de bocas-de-lobo, limpeza de 
praias e/ou margens de rios e córregos, poda da arborização pública, e outros. 
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Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei. 

Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 
biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 
órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. 

Serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos:conjunto de atividades 
realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Abrangendo a 
coleta, transbordo e transporte dos resíduos, triagem para fins de reuso ou reciclagem, de 
tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos, além de varrição, 
capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços 
pertinentes à limpeza pública urbana. 

Sociedade de economia mista com administração pública: Entidade paraestatal, criada por 
lei, com capital público e privado, maioria pública nas ações com direito a voto, gestão 
exclusivamente pública, com todos os dirigentes indicados pelo poder público. 
 
Sociedade de economia mista com administração privada: Entidade paraestatal, criada por 
lei, com capital público e privado, com participação dos sócios privados na gestão dos 
negócios da empresa um ou mais dirigentes escolhidos e designados por sóciosprivados. 

Unidade de compostagem: Conjunto das instalações, dotadas ou não de equipamentos 
eletromecânicos, destinadas ao processamento de resíduos orgânicos facilmente 
biodegradáveis, de modo a transformá-los em compostoorgânico (fertilizante e condicionador 
de solo), sob controle e monitoramento sistemáticos. Entende-se como compostáveis os 
resíduos provenientes da poda de árvores e gramados, a fração orgânicaresultante de processo 
de separação executada em unidades de triagem e os provenientes de coletas diferenciadas 
junto a residências ou junto a centrais de abastecimento, mercados, sacolões,supermercados 
ou outros locais em que esse tipo de resíduo seja gerado em maiores quantidades. Tais 
unidades compreendem desde um pátio de compostagem até um biodigestor. 
 
Unidade de transbordo ou transferência: Tipo de unidade de processamento de RSU na 
qual os resíduos são transferidos do veículo de coleta para um outro de maior capacidade 
volumétrica, propiciando desta forma que, o transporte dos resíduos até seu destino seja 
executado de forma acumulada, visando a redução dos custos e o retorno mais rápido dos 
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veículos aos distritos de coleta. Tais unidades podem ou não contar com equipamentos 
compactadores. Também chamada de Estação de transbordo. 
 
Unidade de triagem: Conjunto das instalações, dotadas ou não de equipamentos 
eletromecânicos, onde são executados os trabalhos de separação, por classes (por exemplo, 
plásticos) e/ou por tipos (por exemplo, PVC, PEBD,PEAD e outros) de resíduos recicláveis, 
assim como os trabalhos de seu acondicionamento (usualmente em fardos) e estocagem para 
posterior comercialização. 

Valor contratual (preço unitário) do serviço de transporte da unidade de transbordo (ou 
ponto correspondente admitido como tal) até o aterro, lixão,incinerador ou outra 
unidade de destinação final: Preço unitário do serviço de transporte de resíduos domiciliares 
e públicos a partir de unidade de transbordo (ou de determinado ponto desde que definido em 
contrato) até a unidade de processamento(aterro, lixão, unidade de triagem, incinerador etc) 
pago à empresa contratada, no final do ano de referência. No caso de haver mais de uma 
empresa contratada para execução desse tipo de serviço,adotar o valor médio no final do ano 
de referência. 
 
Varredor (ou 'garri ' ou 'gari de varrição'): Trabalhador braçal que executa o serviço de 
varrição de vias e logradouros públicos. 
 


