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1 INTRODUÇÃO 
 
                                   
A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS - Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 
reafirma a definição da Lei 11.145/2007 da obrigatoriedade de elaboração de Planos de 
Resíduos Sólidos para todos os municípios brasileiros.  
 
Em seu Art. 14 a Lei 12.305 define como planos de resíduos sólidos: o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos; os planos estaduais de resíduos sólidos; os planos microrregionais de 
resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou 
aglomerações urbanas; os planos intermunicipais de resíduos sólidos; os planos 
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos. Este manual trata-se dos planos intermunicipais de resíduos sólidos a 
serem desenvolvidos pelos consórcios públicos.  
 
A referida Política Nacional de Resíduos Sólidos condiciona a elaboração de plano de 
gestão integrada de resíduos sólidos pelos municípios e o Distrito Federal para acessar 
recursos da União, ou por ela controlados, destinado a empreendimentos e serviços 
relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 
beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 
para tal finalidade. Prioriza ainda para fins de obtenção de recursos da União os 
Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 
resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que 
se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos.  
 
Ainda para acesso a recursos federais, a Lei 11.445/2007 prioriza municípios que 
implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Estas devem ser formadas 
por pessoas físicas de baixa renda e que trabalharem de forma consorciada. Define ainda 
em seu Art. 19 as etapas e o conteúdo mínimo obrigatório para a elaboração do Plano.  
 
A Lei 11.445/2007 também define que a prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico observará plano, que são indispensáveis e obrigatórios para a contratação ou 
concessão dos serviços. Em seu Art. 3º inciso II a lei define a gestão associada como uma 
associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio 
público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal. Portanto este manual para 
o desenvolvimento do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos para Consórcios 
Públicos – PGIRS, também será o Plano Regional de Gestão Integrada dos Resíduos 
Sólidos – PREGIRS, uma vez que será elaborado para os diversos municípios que 
integram um consórcio público.  
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O PMGIRS - Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de São 
Valentim,RS foi elaborado pela municipalidade com a assessoria técnica do INDESSC - 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, que contou com a 
participação da comunidade são-valentinense. 
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2 ASPECTOS GERAIS 
 

2.1 Objetivos do Plano de Gestão Integrada de Resíd uos Sólidos 

 
A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada objetiva principalmente:  
 
- Subsidiar o poder público na racionalização e priorização dos investimentos para o setor, 
principalmente na confecção e condução de contratos com a iniciativa privada.  
 
- Identificar oportunidades de gestão associada entre municípios, através de consórcios 
públicos ou outros arranjos regionais, visando o alcance de escala apropriada para a 
implantação e consequente condução de empreendimentos de grande vulto como Aterros 
Sanitários ou Usinas de Tratamento Térmico com Recuperação Energética. A gestão 
associada aliada a outras práticas, asseguram a sustentabilidade econômica da gestão, 
além de permitir a manutenção de um corpo técnico qualificado.  
 
- Planejar o cumprimento de metas progressivas até o atingimento da obrigação de se 
receber apenas rejeitos nos aterros sanitários a partir de agosto de 2014, conforme exige a 
PNRS. Para isto, o modelo de gestão de resíduos sólidos e manejo tecnológico 
preconizado pela Lei privilegia a redução, o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos 
sólidos gerados, através do manejo diferenciado, programas de educação ambiental, 
mobilização e comunicação social para uma redução significativa dos resíduos a serem 
aterrados; contempla inclusão social e formalização do papel dos catadores envolvidos no 
manejo; e indica um conjunto de instalações para processamento de resíduos que podem 
ser reutilizados ou reciclados. Para a efetividade deste modelo é necessário o prévio 
planejamento físico com a regionalização e a setorização da área de intervenção, o 
dimensionamento dos resíduos gerados, a definição de fluxos e destinos, e a fixação de 
metas e compromissos compartilhados entre diversos órgãos e agentes da sociedade 
local, que permitam o avanço consistente dos resultados a cada período de planejamento.  
Os Planos de Gestão que irão planejar as ações a serem executadas, avaliar os resultados 
e impactos que serão proporcionados e acompanhar as metas progressivas para o 
atendimento dos objetivos da PNRS.  
 
- Desonerar a máquina pública identificando os geradores responsáveis pela confecção 
dos Planos de Gerenciamento de Resíduos do setor privado, e pela Logística Reversa; 
definindo regras a serem cumpridas e prazos a serem atendidos pelos mesmos; e 
estabelecendo metodologia de monitoramento e fiscalização que irá garantir o 
compartilhamento das responsabilidades na gestão dos resíduos.  
 
- Criar sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, 
assegurando assim a sustentabilidade econômico-financeira e promovendo a 
universalização dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos, prestados com 
eficiência e eficácia e sob controle social.  
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- Ter preferência no repasse de verbas advindas da União, para poder investir e custear 
obras e serviços do setor. Além disso, o município poderá ser beneficiado por incentivos ou 
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para o tal finalidade. 
 

2.2 Metodologia Participativa  

2.2.1 Mobilização e Participação Social 

 
O processo de construção dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos deverá levar a 
mudanças de hábitos e de comportamento da sociedade como um todo. 
 
Nesse sentido, o diálogo terá papel estratégico, e será mais eficiente se acontecer com 
grupos organizados e entidades representativas dos setores econômicos e sociais de cada 
comunidade ou região. 
 
Com a responsabilidade compartilhada, diretriz fundamental da PNRS, todos os cidadãos 
e cidadãs, assim como as indústrias, o comércio, o setor de serviços e ainda as instâncias 
do poder público terão uma parte da responsabilidade pelos resíduos sólidos gerados 
(BRASIL, 2010b). 
 
Para que os resultados desta tarefa coletiva sejam positivos, e as responsabilidades de 
fato compartilhadas por todos, o diálogo permanente entre os vários segmentos sociais 
será muito importante. 
 
A participação social representa um grande desafio para a construção de sociedades 
democráticas. 
 
Isso por que constitui instrumento de avaliação da eficácia da gestão, e da melhoria 
contínua das políticas e serviços públicos por parte da população; pressupõe a 
convergência de propósitos, a resolução de conflitos, o aperfeiçoamento da convivência, e 
a transparência dos processos decisórios com foco no interesse da coletividade. No Brasil, 
a participação dos movimentos sociais tem desempenhado papel importante para esse 
processo de avaliação, e para a elaboração de políticas públicas. 
 
Dentre as modalidades de participação e controle social destacam-se as audiências 
públicas, consultas, participação em conferências, grupos de trabalho, comitês, conselhos, 
seminários ou outro meio que possibilite a expressão e debate de opiniões individuais ou 
coletivas. 
 
O poder público deve assumir papel orientador e provo cador desse diálogo com a 
sociedade, por intermédio das diferentes formas de participação social citadas. As 
reuniões deverão ser preparadas, organizadas e convocadas pelos agentes públicos com 
a ajuda e participação dos representantes da comunidade. 
 
Tanto para o desenvolvimento dos planos estaduais, como dos planos municipais e 
intermunicipais, o poder público deve ser o responsável por manter vivo o interesse dos 
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participantes, e por garantir a estrutura física e equipes necessárias para bem atender às 
necessidades de todo o processo de mobilização e participação social. 
 
Criar estímulos à participação da sociedade para discutir as políticas públicas é de grande 
importância para o fortalecimento ou construção de organismos de representação visando 
o controle social . 
 
O conhecimento pleno das informações sobre o que será discutido é básico para que a 
mobilização seja eficiente. Produzir um documento didático e atraente (documento guia), e 
promover a sua ampla divulgação (uma edição especial do jornal local ou do diário oficial, 
uso intenso da internet, etc.) fará com que um maior número de interessados tenha acesso 
ao seu conteúdo. É importante garantir que todos os participantes dos seminários, 
conferências, conselhos ou outro meio, tenham o mesmo nível de informação sobre o que 
será discutido nas reuniões. 
 
Dentre os processos democráticos de participação, a metodologia de conferências é a 
mais utilizada para discussões em torno de políticas públicas para diversos temas. A 
conferência valoriza a discussão da pauta e a contribuição das representações e dos 
demais participantes das comunidades. Além disso, permite a utilização de dinâmicas para 
o debate, e cria oportunidades para soluções e para a construção de pactos como 
resultado da somatória de interesses e necessidades de todos os participantes. As 
conferências preparatórias deverão eleger os conferencistas que irão representar seu 
segmento no debate do evento final, que apresentará as propostas e validará o Plano de 
Gestão de Resíduos Sólidos. 
 
A fase final de construção do Plano exige que se estruture uma agenda de continuidade . 
É o momento pós--conferência, da implementação das diretrizes formuladas, debatidas e 
aprovadas no processo participativo. 
 
Os meios para controle e fiscalização deverão estar propostos nos planos, para assegurar 
o controle social de sua implementação e operacionalização. A Lei Nacional de 
Saneamento Básico estipula como um dos mecanismos de controle a possibilidade de 
atuação de órgãos colegiados de caráter consultivo, tais como Conselhos de Meio 
Ambiente, de Saúde e outros (BRASIL, 2007a). 
 

2.2.2 Organização do Processo Participativo 

 
A garantia de um processo participativo, ordenado e eficiente na formulação dos Planos de 
Gestão de Resíduos Sólidos depende da adequada estruturação de instâncias de 
coordenação e representação, para condução coletiva e consistente do processo. Estes 
procedimentos são importantes também para a institucionalização dos Planos pelos 
estados e municípios. 
 
Nesse sentido, foi constituído dois fóruns com atribuições distintas: 
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a) Comitê Gestor - formado por representantes (gestores e técnicos do INDESSC) dos 
principais órgãos envolvidos no tema: municipais e estaduais. 
 
O Comitê Gestor terá caráter técnico, e será responsável pela coordenação da 
elaboração dos planos. 
 
Teve também papel executivo quanto às tarefas de organização e viabilização da 
infraestrutura (convocatória de reuniões, locais apropriados, cópias de documentos, etc.) e 
a responsabilidade de garantir, inclusive com recursos, o bom andamento do processo. 
 
O Comitê Gestor foi nomeado por ato oficial (Decreto), com .... membros, sendo um 
organismo com papel executivo. 
 
Em linhas gerais, o Comitê Gestor : 
 
» coordenou o processo de mobilização e participação social; 
» sugeriu alternativas, do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e 
ambiental, buscando promover as ações integradas de gestão de resíduos sólidos; 
» deliberou sobre estratégias e mecanismos que assegurem a implementação do Plano; 
» analisou e aprovou os produtos da consultoria contratada (INDESSC); 
» definiu e acompanhou agendas das equipes de trabalho e de pesquisa; 
» formulou os temas para debate; 
» criou agendas para a apresentação pública dos resultados do trabalho; 
» produziu documentos periódicos sobre o andamento do processo de construção do 
Plano, publicá-los e distribuí-los convenientemente; 
» garantiu locais e estruturas organizacionais para dar suporte a seminários, audiências 
públicas, conferências e debates visando a participação social no processo de discussão 
do Plano; 
» promoveu campanhas informativas e de divulgação do processo de construção do Plano 
constituindo parcerias com entidades e os diversos meios de comunicação. 
 
b) Grupo de Sustentação - organismo político de participação social. Formado por 
representantes do setor público e da sociedade organizada; instituições de âmbito estadual 
ou regional, e instituições locais. Deverão ser considerados todos os que estão envolvidos 
de alguma forma com o tema (representantes dos Conselhos de Meio Ambiente, de 
Saúde, de Saneamento Básico e de Desenvolvimento Urbano; representantes de 
organizações da sociedade civil como entidades profissionais, sindicais, empresariais, 
movimentos sociais e ONGs, comunidade acadêmica e convidados de modo geral). 
 
O Grupo de Sustentação  responsável por garantir o debate e o engajamento de todos os 
segmentos ao longo do processo participativo, e por ajudar na consolidação das políticas 
públicas de resíduos sólidos. 
 
A partir de pauta básica definida em reunião conjunta do Comitê Gestor e do Grupo de 
Sustentação, foram elaborados documentos guia para orientação da discussão. Estes 
documentos conter os principais temas regionais e locais, as diretrizes da Política 
Nacional, e as contribuições feitas pelos representantes dos órgãos públicos e dos 
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diversos setores da comunidade. Estes documentos subsidiarão a fase do diagnóstico, do 
planejamento das ações e de sua implementação. 
 
O Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação , juntos, elaboraram uma agenda de todo o 
processo de construção do Plano de Gestão, a ser pactuada com a comunidade são-
valentinense, por meio de suas representações. Esta agenda contem: 
 
» a frequência de reuniões com suas datas, horários, locais; 
» datas para a divulgação da pauta de discussão, com a antecedência necessária, para 
que todos possam preparar-se para os eventos. Para que todos os setores sociais e 
econômicos envolvidos tivessem tempo para o debate entre seus pares, e a construção de 
posições em relação às temáticas em discussão; 
» o anúncio dos debates públicos (seminários e conferência) previstos para momentos 
chave do processo. Estes debates apresentaram o conteúdo do Plano para o 
estabelecimento do compromisso coletivo da construção da política. Foram momentos de 
validação dos documentos. 
 
Conferências Temáticas – Foram realizadas duas conferências temáticas,uma no centro 
urbano e outra na zona rural, e foram dedicadas a discutir assuntos específicos abordados 
por sua importância em termos de geração ou impacto na comunidade como por exemplo, 
cargas perigosas; resíduos de construção e demolição depositados irregularmente e 
melhorais da gestão dos RS: 
 

• 1ª Audiência Pública – Conferência Temática Urbana – 09/09/2014, ás 19 hs na 
E.M. Azidia S. Capelari – Centro – São Valentim - R S; 

• 2ª Audiência Pública – Conferência Temática Rural -  10/09/2014, ás 14 hs na 
Linha São Pedro -  São Valentim - RS. 

 
Conferência Municipal – uma vez realizadas as conferências preparatórias (territoriais e 
temáticas) e sistematizadas as contribuições para cada item de um documento guia, nova 
publicação deve ser produzida, com ampla distribuição, feita com antecedência ao evento 
final, que foi a Conferência Municipal de Resíduos Sólidos: 
 

• 3ª Audiência Pública – 1ª Conferência Municipal de Resíduos Sólidos na E.M. 
Azidia S. Capelari – Centro – São Valentim – RS (11 /11/2014 ás 19:30).  

Material de divulgação e slides em anexo. 
As iniciativas de educação ambiental foram preparadas em conjunto pelo Comitê Gestor 
e o Grupo de Sustentação. Foi buscada uma abordagem transversal nas temáticas da não 
geração, redução, consumo consciente, produção e consumo sustentáveis, conectando 
resíduos, água e energia sempre que possível. O planejamento das ações respeitaram a 
Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e o Programa Nacional de Educação 
Ambiental (Pronea) para fornecer as diretrizes. 
 
A educação ambiental acompanhou o desenvolvimento da agenda de comunicação do 
Plano, e o processo participativo de sua construção tendo a mídia local como parceira.  
 



PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS 
Município de São Valentim - RS 

 

Assessoria Técnica: Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina - INDESSC 
Prefeitura Municipal de São Valentim - RS - Junho de 2015 

14 
 

A proposta foi balizada pela Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre 
a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Art. 1o 
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 
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3 DIAGNÓSTICO 

3.1 Aspectos gerais  

3.1.1 Localização de São Valentim 

                  
A área do município de São Valentim tem 154,187 km², e é cortado pela Rodovia RS-480. 
Situa-se na mesorregião noroeste rio-grandense e microrregião de Erechim (IBGE, 2008), 
conforme demonstra a Figura 01 e Mapa 01 em anexo.  
 
Dista de Porto Alegre 391 km e tem como municípios limítrofes: Erval Grande, Barão de 
Cotegipe, Benjamin Constant do Sul,Ponte Preta, Campinas do Sul, Barra do Rio 
Azul, Faxinalzinho, Jacutinga, Entre Rios do Sul e Itatiba do Sul. 
 
O acesso principal á área do município de São Valentim se dá pela BR-153, á partir de 
Erechim  e dali no sentido oeste pela RS-480, até o perímetro urbano de São Valentim. 

 
Figura 01 

Detalhe da localização da área do município de São Valentim – RS 
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3.1.2 Aspectos do Meio Físico e Biótico 

3.1.2.1 Caracterização Geológica Municipal 

3.1.2.1.1 Aspectos Iniciais 

 
Estes estudos foram balizados no Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Sul, 
escala !:750.000 /Wilson Wildner; Gilberto Emílio Ramgrab; Ricardo da Cunha Lopes; 
Carlos Moacyr Fontoura Iglesias, Porto Alegre : CPRM, 2008 e no  Diagnóstico dos 
recursos hídricos subterrâneos do oeste do Estado de Santa Catarina - Projeto Oeste de 
Santa Catarina – PROESC, realizados pela CPRM/SDM-SC/SDA-SC/EPAGRI em 2002. 
 
Com base nestes mapeamentos foram feitas inspeções de campo para identificação das 
litologias locais e regionais, de pontos suscetíveis a escorregamentos, voçorocas, 
possíveis drenagens e de lineamentos regionais, ou falhas geológicas locais, e elaborou-se 
o Mapa 02 – Geológico, em anexo. 
 
Os aspectos geológicos descritos neste trabalho tem a finalidade de caracterizar a área de 
abrangência do Plano, numa visão regional. 
 
O poço situa-se superficialmente sobre rochas vulcânicas, classificadas pela CPRM, 2005 
(mapa Hidrogeológico do RS, escala 1:750.000), como Basalto Paranapanema - basaltos 
granulares finos, contendo horizontes vesiculares (ágata), zeolita, Cu nativo e barita. 
Conforme Mapa Geológico 02 em anexo. 
 
O basalto pertencente á Formação Serra Geral  do Grupo São Bento da Bacia do Paraná. 
Vide Mapa Geologia local e regional em anexo. 
 
A geologia que embasa todo o município de São Velentim são as rochas do Fácies 
Paranapanema (K1βpr); unidade da Formação Serra Geral, do Grupo São Bento da Bacia 
Sedimentar do Paraná.  
 
As rochas do subgrupo fácies Paranapanema são caracterizadas por apresentarem 
basalto granular fino a médio, mesocrático com horizontes vesiculares preenchidos por 
quartzo (ametista), zeólita, celadonita e carbonatos (GEOBANK, 2010). No basalto 
podemos encontrar principalmente plagioclásios cálcicos, como a augita, a pigeonita e a 
labradorita; feldspatos potássicos; piroxênios; olivinas e micas do tipo biotita.  Em alguns 
casos a mica do tipo muscovita e o quartzo também estão presentes, porém de forma 
irregular; concreções de calcedônia, apatitas, calcitas e zeólitas também podem ser 
constituintes menores do basalto (ERNEST, 1996; KIRSCH, 1972).  
 
As concreções se formam  na fase final de um derrame, onde o magma apresenta-se 
geralmente mais denso, quando resfria mais lentamente o que pode manter bolsões de ar 
e que dão origem aos geodos, e estes podem conter em seu interior, calcedônias, apatita, 
calcita, zeólita e/ou quartzo (ametista) (LEINZ e AMARAL, 1975; UBERTI, 1981). 
 
O Basalto Paranapanema ocorre como afloramento rochoso, e em algumas áreas coberto 
pelo seu solo de alteração (latossolo bruno), sobre o qual se planta culturas anuais, as 
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vezes por gramíneas e campos, sendo um solo de excelente uso para a agricultura por ser 
muito fértil. Figura 3.1. – 01 e Mapa 02 – Geológico e de Solos 04, em anexo. 
 

Figura 3.1. – 01 
Detalhe do solo de alteração do Basalto Paranapanem a que embasam a área da 

antiga pedreira, as margens da RS-480 e toda a área  de São Valentim – RS 

 
  

 
Estes solos residuais e coluviais formados pela meteorização "in situ" do Fácies 
Paranapanema, e pelos mecanismos de movimentação gravitacional dos seus produtos, 
cujos perfis típicos consistem de uma porção superficial de solos colúvio-residuais 
maduros, avermelhados, que passam gradativamente ou bruscamente aos solos residuais 
jovens subjacentes. Sob os solos residuais jovens encontram-se horizontes de saprolitos 
típicos, formados por núcleos remanescentes de rocha, arredondados, envoltos por 
material decomposto, representando a transição entre rocha e solo. 
 
3.1.2.2 Caracterização Geomorfológica Municipal 

3.1.2.2.1 Geomorfologia Regional 

O estado do Rio Grande do Sul está dividido em 05 (cinco) unidades geomorfológicas. 
Figura 3.1 - 02. 
 
Ao norte situa-se o Planalto Meridional, formado por rochas basálticas decorrentes de um 
grande derrame de lavas, ocorrido na era Mesosóica. Sua extremidade a oeste, expressa o 
resultado do trabalho da erosão diferencial, sendo denominada de Cuesta do Haedo.  A 
nordeste do Estado encontram-se as terras mais altas do Planalto Meridional, que 
alcançando 1.398m (Monte Negro) no município de São José dos Ausentes. Suas bordas 
correspondem à chamada Serra Geral.  
 
Ao centro do Estado está a Depressão Central que é formada de rochas sedimentares 
dando origem a um extenso corredor que liga o oeste ao leste, através de terrenos de 
baixa altitude.  
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Ao sul localiza-se o Escudo Sul-rio-grandense, com rochas ígneas do período Pré-
Cambriano e, por isto mesmo, muito desgastadas pela erosão. Sua altitude não ultrapassa 
os 600 m.  
 
A Planície Costeira teve sua formação do período Quaternário da era Cenozóica, a mais 
recente da formação da terra. Corresponde a uma faixa arenosa de 622km, com grande 
ocorrência de lagunas e lagoas, entre as quais destacam-se a Laguna dos Patos e Mirim. 
O processo de formação desta região tem caráter evolutivo, estando em constante 
mutação, como decorrência da sedimentação marinha e flúvio-lacustre.  
 

Figura 3.1 - 02 
Regiões Geomorfológicas do RS 

 

 
Figura 3.1 - 03 

Relevo regional do terreno com localização da área urbana 
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3.1.2.2.2 Geomorfologia Local 

 
Ao norte situa-se o Planalto Meridional, formado por rochas basálticas decorrentes de um 
grande derrame de lavas, ocorrido na era Mesosóica. Localmente a área em estudo se 
apresenta uma plana, pouco declivosa, com culturas anuais de soja e trigo, e somente 
regionalmente que apresenta áreas escarpadas e esculpidas pela drenagem regional, do 
Lajeado Liso (afluente da margem direita do Rio Erechim, e para o qual fluem todas as 
águas superficiais, e que faz a divisa sul do município), e dele pro Rio Passo Fundo para 
onde correrá as águas da drenagem do local.  
 
Porém na área em estudo o relevo é do tipo planalto, como interferência erosiva das 
drenagens locais. Figuras 3.1 - 02 e 3.1 – 03.  
 
3.1.2.3 Caracterização Hidrogeológica Municipal 
 

A área do município de São Valentim está situada no Sistema Aqüífero Serra Geral I 
(Sg1, conforme mapa 03 em anexo), que ocupa a parte centro-oeste da região dominada 
pelos derrames da Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral no planalto rio-grandense. 
Delimita-se pelos municípios de Soledade, Tupanciretã, Santo Antônio das Missões, Santa 
Rosa, Tenente Portela, Nonoai, São Valentim, Erechim e Passo Fundo. 
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Os solos Ce2 (Cambissolo) de São Valentim e da área em estudo são classificados como 
média resistência á impactos ambientais, conforme vemos no quadro 3.1 - 01, 02 e Tabela 
3.1 - 01. 
 
Constitui-se principalmente de litologias basálticas, amigdalóides e fraturadas, capeadas 
por espesso solo avermelhado. As capacidades específicas são muito variáveis, existindo 
poços não produtivos próximos de outros com excelentes vazões. Predominam poços com 
capacidades específicas entre 1 e 4 m³/h/m e excepcionalmente se encontram poços com 
valores superiores a 4 m³/h/m, portando com produtividade baixa. As salinidades em geral 
são baixas, em média 200 mg/l. Poços que captam águas mais salinas, sódicas e de 
elevado pH (entre 9 e 10), provavelmente correspondem a porções do aqüífero 
influenciadas por águas ascendentes do Sistema Aqüífero Guarani. 
 

Quadro 3.1 - 01 
Guia para a classificação de solos quanto a resistê ncia a impactos ambientais 

 
 
Há vários poços tubulares que abastecem o perímetro rural, já no perímetro urbanoo as 
águas públicas são fornecidas pela CORSAN. 
 
A captação de água pôr meio de poços é aconselhável, desde que existam garantias de 
qualidade de água a ser consumida pela população, não existindo contra-indicações a 
soluções individuais (poços no lote) de abastecimento domiciliar. Porém é fundamental 
certificar-se que os poços individuais não estejam comprometidos qualitativamente pêlos 
esgotos.. Os solos da área não constituem aqüífero relevante, para o abastecimento 
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doméstico, pois de uma forma geral possuem uma vulnerabilidade média á poluição. 
Figura 3.1 - 04. 
 
Torna-se necessário porém, análise de qualidade de águas, bem como cuidados 
especiais, devido a densidade habitacional , quanto ao afastamento entre poços, fossas 
sépticas, sumidouros ou valas de infiltração. 

 
Figura 3.1 - 04 

 
3.1.2.4 Caracterização dos Recursos Hídricos Munici pais 
                                                        
A área do município de São Valentim situa-se na Bacia Hidrográfica 07 do Rio Uruguai, 
cujo afluente o Passo Fundo (Bacia do Rio Passo Fundo UH20), recebe águas do Rio 
Erechim e este do Lajeado Liso. 
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As cidades pertencentes à Bacia Passo Fundo são: Erval Grande, Faxinalzinho, Nonoai, 
Rio Dos Índios, Trindade do Sul, Entre Rios do Sul, São Valentim , Benjamin Constant do 
Sul, Barão do Cotegipe, Ponte Preta, Ronda Alta, Campinas do Sul, Três Palmeiras, 
Ipiranga do Sul, Passo Fundo, Pontão. 
 
Atendendo uma população de mais de 160.000 habitantes. E  localiza-se no norte do 
Estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas geográficas 27°04' a 28°19' de 
latitude Sul e 52°13' a 52°51' de longitude Oeste, pertencente á  Províncias 
geomorfológicas abrangida pelo Planalto Meridional, tendo como principais corpos 
hídricos: rios Passo Fundo e Erechim. Mapa 04 em anexo. 
 
O curso de água que faz a divisa sul municipal é o Lajeado Liso, e para o qual as águas 
pluviais municipais fluem, bem como de todo o perímetro urbano de seu entorno.  
 
O fluxo das águas local é para sudoeste, porém regionalmente é para noroeste, ou seja 
para o Rio Uruguai do qual o Rio Passo Fundo é afluente da margem esquerda. localmente 
as águas correm para Lajeado Liso,  conforme vemos na Figura 3.1 – 05. 

 
Figura 3.1 - 05 

Detalhe das drenagens locais 

 
A U20 - PASSO FUNDO situa-se ao norte do Estado, abrangendo 30 municípios, 
drenando uma área de 4.785,7 km², contando com uma população de 168.370 habitantes. 
Seus principais formadores são os rios Passos Fundo, Índio e Erechim, arroios Butiá e 
Timbó. No que se refere às atividades econômicas, observa-se o uso intensivo do solo 
para a produção de grãos, principalmente monoculturas de soja, milho, trigo e aveia. A 
forte presença das lavouras, em sucessivos momentos (plantio, desenvolvimento 

Lajeado Liso 
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vegetativo das culturas e colheitas) marca o cenário regional. Nas regiões de relevo bem 
acentuado ou ondulado como, por exemplo, na área de transição do Planalto Médio e Alto 
Uruguai, observam-se pequenas propriedades de subsistência. A produção na região está 
sendo diversificada através da suinocultura e avicultura. Com exceção do município de 
Passo Fundo, que apresenta um perfil e condições de atrair grandes indústrias, a bacia 
não conta com atividades industriais expressivas. A falta de saneamento básico e a 
ausência de tratamento de dejetos cloacais nos municípios inseridos na bacia 
comprometem alguns tributários e, principalmente, a parte superior do rio Passo Fundo.  

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Passo Fundo foi criado pelo 
Decreto Estadual nº 42.961, de 23/03/2004, tendo suas categorias sido alteradas em 
consonância com a resolução CRH/RS 004/2004 pelo Decreto nº 43.225 de 13/07/2004. 

A principal fonte poluidora da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo são os dejetos 
provindos da pecuária. Esse foi um dos principais resultados do diagnóstico 
socioeconômico e ambiental da bacia. Em relação ao consumo de água, a pesquisa 
apontou que o abastecimento público possui a maior demanda. Em resumo, a qualidade 
dos recursos hídricos pode ser considerada razoável na maior parte da bacia, mas alguns 
pontos críticos necessitam de atenção.  

A bacia do Rio Passo Fundo abrange trinta municípios da região e dezenas de rios. O 
estudo que iniciou em outubro de 2010 faz parte do processo de Planejamento dos Usos 
da água (Plano de Bacia) e foi elaborado pela empresa Infra-Geo, de Passo Fundo. 

O objetivo desta atividade foi obter informações sobre a dinâmica social da Bacia 
contemplando aspectos relacionados ao seu histórico de ocupação, dinâmica demográfica, 
variáveis econômicas, variáveis ambientais focadas no saneamento básico desta região e 
energia elétrica. Também foram analisados os padrões legais, institucionais e 
caracterização dos padrões culturais e antropológicos, além de identificar as entidades, 
meios de comunicação e educação.  

Principal usuário   

A Unidade de Gestão 1 (Coxilha, Estação, Ipiranga do Sul, Passo Fundo, Pontão, Sertão) 
tem a maior demanda de água 59% (174.980 m³/s). A demanda total é de 296.850 m³/s.  

Os municípios que mais consomem água per capita são Passo Fundo, Erechim, 
Cruzaltense, Estação, Sarandi, Ipiranga do Sul, Nonoai e Itatiba do Sul.  

O município com menor índice de atendimento do abastecimento público é Rio dos Índios 
(18%). O que representa o maior índice é Passo Fundo (99%). O índice de abastecimento 
público médio na bacia é de 83%. Quanto ao número de residências com ligações ativas 
de água, Passo Fundo representa o número mais expressivo com 61 mil ligações 
(52,12%).  

Maior fonte poluidora   
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A carga poluidora gerada na bacia pela pecuária é de 97.529 toneladas/ano. Apesar das 
aves representarem o maior número de animais, os bovinos de corte e de leite são os 
maiores poluidores. A explicação é a grande concentração desses animais na região. 

A Unidade de Gestão 3 (Barão de Cotegipe, Benjamin Constant do Sul, Cruzaltense, 
Erebango, Erechim, Paulo Bento, Ponte Preta, São Valentim) gera a maior carga poluidora 
na bacia com 33,38%. 

Carga poluidora   

Bovinos de Corte – 50,56% (49.314 ton/ano)  

Suínos – 17,23% (16.806 ton/ano)  

Bovinos de Leite – 15,55% (15.161 ton/ano)  

Aves – 15,19% (14.810 ton/ano) 

Municípios de abrangência CBHPF   

Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Campinas do 
Sul, Coxilha,Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval 
Grande, Estação, Faxinalzinho, Gramado dos Loureiros, Ipiranga do Sul, Itatiba do 
Sul, Jacutinga, Nonoai, Passo Fundo, Paulo Bento,Pontão, Ponte Preta, Quatro 
Irmãos, Rio dos Índios, Ronda Alta, Rondinha, São Valentim,Sarandi, Sertão, Três 
Palmeiras e Trindade do Sul.  

3.1.2.5 Caracterização do Meio Biótico Municipal 
 
A região apresenta a Floresta Estacional Decidual e a Floresta Ombrófila Mista (área de 
São Valentim), ambas do bioma Mata Atlântica. Mapa 06 em anexo. 
 
Caracteriza-se pela ocorrência de uma dupla estacionalidade climática, com períodos frios 
(invernos) alternados pôr períodos de seca mais curtos (verões), marcados pôr um déficit 
hídrico. No Planalto das Araucárias, desenvolve-se em geral em altitudes superiores a 800 
m, em áreas de relevo ondulado ou fortemente ondulado, na sua maior parte sobre 
Cambissolos, Latossolos (área em estudo) e solos Litólicos, distróficos, rasos, derivados 
de rochas efusivas ácidas e básicas (RANDAMBRASIL, 1986). É constituído pôr um tapete 
graminóide formado pôr espécies herbáceas, intercaladas ou não pôr subarbustos ou 
arbustos. 
 
No município de São Valentim existe somente uma formação florestal original a Floresta 
Ombrófila Mista (Floresta das Araucárias). 
 
A Floresta Ombrófila Mista ocorre em áreas de maior altitude, onde as condições 
ambientais, especialmente as temperaturas mais baixas, são determinantes para diversas 
espécies. Esta formação tem como característica apresentar o estrato superior dominado 
pela Araucaria angustifolia (pinheiro-brasileiro), o qual ocorre geralmente em áreas com 
altitudes acima de 500 metros e os componentes mais comuns da sub-mata estão 
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representados pelas espécies Ilex paraguariensis (erva-mate), Cedrela fissilis (cedro), 
Ocotea pulchella (canela-lageana), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Eugenia rostrifolia 
(batinga), Cupania vernalis (camboatá-vermelho), Casearia silvestris (guaçatunga) e 
Campomanesia xanthocarpa (guabiroba), entre outras (SUDESUL, 1978; KLEIN, 1984). 
 
A Floresta Estacional Decidual localiza-se nos vales do Rio Uruguai e seus afluentes e na 
totalidade fora da área em estudo. 
  
Nas áreas mais intensamente sujeitas ao pastejo e pisoteio do gado, conhecidas como 
campos limpos, as gramíneas cespitosas são lentas e gradualmente substituídas pôr 
espécies rizomatozas, como Paspalum notatum (grama-forquilha), Axonopus fissifolium 
(grama-jesuíta), Axonopus compressus (grama-sempre-verde) e Schizachyrium tenerum 
(capim-mimoso), da mesma forma em que se torna reduzida a densidade de plantas 
lenhosas arbustivas e subarbustivas, sendo estas as mais predominantes na área de 
estudo. 
 
As principais espécies arbóreas encontram-se na Tabela 01  anexo no Laudo do Meio 
Biótico, com a relação de algumas espécies arbóreas identificadas no município de São 
Valentim. 

 

Também, na Tabela 02 , apresenta-se algumas espécies arbustivas identificadas no sub-
bosque das matas nativas, nas capoeiras e capoeirões existentes do município. São 
espécies do grupo ecológico das pioneiras, de grande importância no processo de 
restauração florestal de áreas degradadas. 
 
Nas matas ciliares que acompanham os cursos de água, encontram-se espécies típicas 
destes locais, pois muitas vezes são zonas úmidas, com solos mal drenados e 
constantemente saturados, tais como: o coqueiro ou jerivá (Syagrus romanzoffiana), o 
açoita-cavalo (Luehea divaricata), ingá-feijão (Inga marginata), o branquilho (Sebastiana 
klotzschiana), as mirtáceas, entre outras.  
 
Também há a presença de epífitas, especialmente as orquídeas pertencentes aos gêneros 
Cattleya e Oncidium, e as bromélias dos gêneros Bromelia, Aechmea, Ananas, Bilbergia, 
Tillandsia e Vriesea. 
 
Com o desmatamento generalizado que iniciou nos anos 60 para dar lugar as culturas 
agrícolas e pastagens artificiais, o município de São Valentim perdeu grande parte de sua 
vegetação nativa, comprometendo a biodiversidade da flora e da fauna local. 

 
A cobertura vegetal arbórea, formada por capoeiras em diferentes estágios sucessionais, 
matas ralas e pequenas áreas de silvicultura, correspondem a 4.781,11 hectares, 
representando 16,78% da área territorial do município. Entretanto, grande parte situa-se 
nas partes altas das encostas e morros, cujo solo é pedregoso e com afloramento de 
rochas, as quais cobrem os locais íngremes e inapropriados para as atividades agrícolas. A 
predominância de usos e ocupação da terra esta na agricultura, onde se inclui os solos 
expostos, totalizando 15.933,00 hectares, resultando em 55,92% da área municipal.  
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As áreas de campo e pousio somam 7.190,11 hectares, correspondendo a 25,23%. A área 
ocupada por lâmina d’água é de 303,96 hectares, correspondente a 1,06% da extensão 
territorial. 
 

Nas áreas de influência municipal, boa parte dos ambientes florestais observados, 
atualmente constituem matas secundárias a extração seletiva de madeira com 
potencialidade econômica, e não obstante, se compõem entre os extratos espécies 
oportunistas de clareiras.  
 
O processo de sucessão natural envolve a substituição gradativa de espécies adaptadas a 
cada uma das comunidades sucessionais, que são reflexo de diversos fatores atuantes, 
podendo-se citar, entre eles, o tempo de uso e de abandono do solo, e também a forma de 
manejo aplicada em cada área. 
 
Ocorre a partir de então um processo de sucessão que se faz no sentido de restabelecer a 
vegetação original, através de espécies como Solanum erianthum (fumo-bravo), Baccharis 
dracunculifolia (vassorinha), entre outras. 
 

Figura 3.1 - 06 
Detalhe ao fundo da Vegetação e do antropismo local , área da antiga pedreira 

da Ivaí em São Valentim-RS 

 
 
Por outro lado, em solos mais esgotados pela ação antrópica e/ou pela extração total da 
vegetação, predomina uma vegetação característica das fases iniciais de sucessão 
secundária, onde desenvolvem-se ervas ruderais adaptadas a uma menor exigência de 
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solo férteis, entre elas Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas), Andropogon bicornis 
(capim-rabo-de-burro), Baccharis trimera (carqueja), entre outras. 
 
Após esta fase, e dando continuidade ao processo sucessional, surge a vegetação 
caracterizada pela predominância de arbustos e arvoreta, entre eles Schinus 
terebinthifolius (aroeira-vermelha), Casearia sylvestris (bugreiro) e Cupania vernalis 
(camboatá-vermelho). 
 
Esta vegetação em estágio mais avançado de regeneração, caracterizam se pela presença 
de espécies mais exigentes e tolerantes à sombra, e pela uniformidade do dossel arbóreo. 
Figuras 3.1 - 06. 
 

3.1 Fauna da Área Municipal 

 
O Estado do Rio Grande do Sul possui uma diversificada e rica fauna mastozoológica com 
mais de 140 espécies registradas, correspondente a 35% do total conhecido no Brasil.  

Ressalta-se que pela presença da Floresta de Araucária, ocorre a presença de espécies 
endêmicas nestas matas, como o papagaio-charão (Amazona pretrei). 

O processo de colonização da região sul e também do Alto Uruguai gaúcho caracterizou-
se pela degradação ambiental, devido ao rápido avanço do processo de desmatamento na 
maior parte dos ambientes naturais, praticamente desconhecidos do ponto de vista 
científico, cedendo lugar as culturas agrícolas anuais e pastagens artificiais. Em razão 
deste processo, são poucas as informações sobre os componentes bióticos destes 
ecossistemas. A forte ação antrópica propiciada pela colonização ao longo dos anos, 
provocou a redução dos habitats com impactos sobre a flora e a fauna silvestre. 

No inventário realizado em 1999 na área de abrangência da Usina Hidrelétrica de Itá, nos 
quatro municípios gaúchos atingidos pelo represamento, foram identificadas 7 famílias e 
13 espécies de representantes da herpetofauna, 34 famílias e 84 espécies de aves e 17 
famílias e 37 espécies de mamíferos. 

As populações da fauna nativa encontradas no município foram drasticamente reduzidas, 
tanto em variedade como em quantidade em relação ao conjunto faunístico originalmente 
existente, devido a presença do homem que fracionou as áreas de terras em pequenos 
lotes chamados de colônia (área com 250 metros de largura por 1.000 metros de 
comprimento, totalizando 250.000 metros quadrados ou 25,00 hectares). Isso acabou 
reduzindo as grandes extensões florestais em pequenos capões, restringindo o habitat 
natural da fauna, que pela agricultura intensiva adicionou à cadeia alimentar grandes 
quantidades de agrotóxicos, incentivando a monocultura do binômio trigo-soja, e que pelo 
preparo inadequado do solo através da mecanização assoreou os mananciais de água e 
drenou os banhados. 

Vale lembrar que para a fauna superior, este fracionamento florestal foi e continua sendo 
extremamente prejudicial à sobrevivência das mais diversas espécies. A caça predatória 
também contribui para a redução desta população. 
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Hoje, pela imposição de legislação ambiental rígida, a caça predatória diminuiu 
consideravelmente, aliada a proibição do uso do fogo, muitos animais vem se reproduzindo 
satisfatoriamente. Locais de abrigo e a possibilidade da obtenção de alimentos é o 
principal atrativo para a reprodução e sobrevivência destes animais. 
 
Entretanto, não existem estudos sobre fauna silvestre no Município de São Valentim. Mas, 
muitas informações e dados foram colhidos do EIA – Estudo de Impacto Ambiental da 
Usina Hidrelétrica de Itá/SC, pelas informações verbais junto aos munícipes e por alguns 
laudos de fauna elaborados para licenciamento junto a FEPAM/SEMA. 
 
Com base nestes dados e informações, podemos dividir a fauna existente no município de 
São Valentim em: Mastofauna, Ornitofauna (Avifauna), Herptofuana (Répteis), Ictiofauna e 
Anfibiofauna, descritas neste ítem do meio biótico. 
 
As ligações existentes com os contingentes de outras regiões zoogeográficas permitem a 
dispersão de algumas espécies de mamíferos em direção nordeste, mas percebe-se que o 
mesmo não ocorre em direção às demais regiões do Rio Grande do Sul. Em função disso, 
ocorrem situações em que a região abriga as últimas populações significativas de algumas 
espécies de mamíferos no Estado, enquanto que em outras regiões do Brasil os mesmos 
animais ainda são comuns. 
 
No inventário realizado em 1999 na área de abrangência da Usina Hidrelétrica de Itá, nos 
quatro municípios gaúchos atingidos pelo represamento, e que fica a jusante da barragem, 
cuja área é muito semelhante ao município de São Valentim, foram identificadas 17 
famílias e 37 espécies de mamíferos. 
 
Na Tabela 03 apresenta-se alguns representantes da mastofauna que foram avistados no 
município de São Valentim. 

 
Tabela 03 – Relação de algumas espécies da mastofau na encontrados 

no município de São Valentim. 

Família  Gênero  Nome Científico  Nome popular  

Agoutidae Agouti Agouti paca Paca 

Canidae Pseudalopex Pseudalopex gymnocercus Graxaim 

Capromyidae Myocastor Myocastor coypus Ratão-do-banhado, nutria 

Caviidae Cavia Cavia aparea Preá 

Cervidae Mazama Mazama spp. Veado 

Dasypodidae Dasypus Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 

Dasypodidae Dasypus Dasypus septemcinctus Tatu-Molita 

Dasyproctidae Dasyprocta Dasyprocta spp. Cutia 

Dicksoniaceae Dicksonia Dicksonia sellowiana  Xaxim (Espécie Vulnerável) 

Didelphidae Didelphis Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca 

Hydrochoridae Hydrochoerus Hydrochoerus hydrochaeris Capivara 

Leporidae Lepus Lepus capensis Lebre-européia 
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Família  Gênero  Nome Científico  Nome popular  

Mustelidae Conepatus Conepatus chinga Zorrilho 

Procyonidae Nasua Nasua nasua Quati1 

Procyonidae Procyon Procyon cancrivorus Mão-pelada 

 
A seguir faz-se uma descrição de algumas espécies encontradas: 
 
- Família Agoutidae – Paca ( Agouti paca )  
É um dos animais preferidos pelos caçadores, não só pelo prejuízo que causa, mas 
pelo sabor de sua carne. De acordo com o Decreto Estadual de n° 41.672 esta espécie 
esta indicada como em situação de perigo. 
 
- Família Caviidae – Preá ( Cavia aparea ) 
Roedor rústico, resistente e capaz de viver em diversas condições tais como campos, 
brejos, imediações de matas úmidas e até na caatinga. Seu alimento é capim, 
verduras, tubérculos, etc. 
 
- Família Cervidae – Veado ( Mazama spp.) 
Segundo o Decreto Estadual n°41.672 existem algumas espécies deste gênero que 
estão em situação de vulnerabilidade. 
 
- Família Dasypodidade – Tatu mulita ( Dasypus septemcintus)  e Tatu galinha 
(Dasypus novemanctus) 
Estas duas espécies são muito comuns, e habitam vários tipos de formações vegetais. 
 
- Família Dasyproctidade – Cutia ( Dasyprocta spp.) 
É um roedor terrestre de porte médio pode medir até 50 cm., bastante ágil no seu 
ambiente, vive no mato ou em capoeiras. 
 
- Família Didelphidae – Gambá de cabeça branca ( Didephis marsupialis ) 
Animal de hábito noturno, onívoro, encontrado em diversos habitats, tanto no meio rural 
como nas cidades, devido a sua grande capacidade de adaptação. 
 
- Família Hydrochaeridae – Capivara  (Hydrochoerus hydrochaeris) 
Vive em banhados, mata ciliar, onde há muita água. Espécie muito perseguida por 
caçadores, devido a sua carne e o óleo, que é utilizado para fins terapêuticos. 
 
- Família Procyonidae – Quati ( Nasua nasua ) 
Habitam as florestas e vivem em bandos. 
 
- Família Leporidae – Lebre ( Lepus capensis ) 
Animal exótico, que veio da Europa e virou uma “praga”. 
 

                                                           
1 Nasua nasua: pelo Decreto Estadual RS 41.672 / 2002 o quati está classificado na categoria de ameaça 
vulnerável. 
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O Estado tem uma grande diversidade de aves, as quais foram registradas em função das 
variedades de habitat que ocupam e também pela situação geográfica encontrada dentro 
das zonas de transição entre as florestas do Brasil e dos campos das porções situadas 
mais ao sul do continente americano. Um dos fatores que contribuem para esta 
diversidade é a vegetação existente. 
 
As aves são consideradas ótimos indicadores do grau de conservação ambiental, pois a 
presença de algumas espécies determina o grau de conservação deste ambiente. 
 
No inventário realizado em 1999 na área de abrangência da Usina Hidrelétrica de Ita, nos 
quatro municípios gaúchos atingidos pelo represamento, à jusante da barragem, cuja área 
é muito semelhante ao município de Erval Grande, foram identificadas 34 famílias e 84 
espécies de aves. 
 
Em função dos diferentes ecossistemas encontrados no município, cada qual tem a 
presença de aves típicas destes locais. Nas florestas nativas, encontram-se espécies como 
a pomba-juriti, pomba-carijó, sabiá, pica-pau, alma-de-gato, gralha-picaça, tucano, 
caturrita, entre outras. Nos açudes, banhados, rios e riachos, verificam-se as aves 
aquáticas, como saracura, jaçanã, galinha-d’água e marrecas. Nas áreas urbanizadas, de 
lavoura e campo, verifica-se a ocorrência do joão-de-barro, bem-te-vi, rabo-de-palha, 
quero-quero, anu-preto, sabiá-da-praia, pomba-rola, entre outras.  
 
São bastante difíceis de se observar, pois tem hábitos de se camuflarem ou de se entocar 
ou ainda, de se esconder sob as pedras. Somente os observamos quando de uma forma 
acidental nos deparamos com algumas espécies, ou quando cruzam estradas ou atalhos. 
 
A fauna de répteis da região é composta principalmente por elementos oriundos das 
diversas formações da Floresta Atlântica. A região apresenta uma constituição singular, 
pois agrega espécies restritas, no Rio Grande do Sul, à região do Planalto, com espécies 
comuns às demais regiões florestais do Estado. De fato, a maioria das espécies de répteis 
registradas na região é compartilhada com as florestas do norte e nordeste do Estado e 
apresenta ampla distribuição nas Florestas Estacionais e Ombrófilas do Planalto Meridional 
do Brasil. Esse é o caso da caninana (Spilotes pullatus), da jararaca (Bothrops jararaca), 
da, da falsa-cotiara (Xenodon neuwiedii) e da dormideira-de-barriga-manchada 
(Sibynomorphus ventrimaculatus). Por outro lado, a jararacuçu (Bothrops jararacussu) é 
um exemplo de espécie com distribuição restrita no Estado à região do Alto Uruguai. A 
fauna de répteis da região do Alto Uruguai é ainda muito pouco conhecida e há uma 
carência de dados sobre a riqueza e composição de espécies das comunidades da região. 
 
Entre as espécies ocorrentes no rio Uruguai, destaca-se como grandes migradoras o 
Salminus maxillosus (dourado), Prochilodus lineatus (grumatã), Leporinus spp. (piava), 
Pseudoplatystoma coruscans (surubim-pintado)2, Brycon orbignyanus (bracanjuva)3 e 

                                                           
2 A espécie Pseudoplatystoma corruscans (Surubim pintado) é citada na lista de espécies da fauna 
ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul do Decreto Estadual RS 41.672 / 2002 classificado na categoria 
de ameaça vulnerável. 
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Pogonopoma sp. (cascudo-preto), sendo que as quatro primeiras são de grande 
importância comercial. 
 
Dados relativos à ictiofauna da porção da bacia do rio Uruguai atingida pelas usinas 
hidrelétricas Itá e Machadinho registraram 74 espécies de peixes, com indicação de vários 
endemismos para a região (BERTOLETTI et al., 1989). De acordo com os autores, as 
espécies Diapoma speculiferum (lambari), Leporinus amae (perna-de-moça), Oligosarcus 
brevioris (dentudo) e Hypostomus luteus (cascudo-amarelo) são restritas à região do curso 
médio do rio Uruguai. 
 
LUCENA & KULANDER (1992) estudaram o gênero Crenicichla (joana) e descreveram 
seis espécies endêmicas do Alto e médio Uruguai: C. gaucho, C. missioneira, C. minuano. 
C. tendybaguassu, C. igara e C. jurubi. 
 
Três espécies novas e endêmicas de cascudo (do gênero Hypostomus) do alto e médio 
Uruguai foram estudadas e descritas por REIS, WEBER & MALABARBA (1990): H. 
isbrueckeri, H. roseopunctatus e H. uruguayensis. 
 
Entre os dados existentes para a bacia do rio Uruguai somente uma espécie exótica foi 
citada, Cyprinus carpio (carpa). A ocorrência dessa espécie nos rios deve-se 
principalmente a sua utilização em grande escala na piscicultura e às eventuais fugas dos 
locais de criação.  
 
A ictiofauna, representada pelos peixes nativos de água doce são encontrados nos riachos 
e rios que banham o município, como o Dourado, Passo Fundo e Uruguai, bem como em 
açudes e barragens, sendo identificados como: cará, cascudo, jundiá, lambari, palometa, 
tambicu ou dente de cachorro, traíra, entre outros. 
 
Também, são encontrados peixes exóticos que estão habitando os açudes, barragens, 
riachos e rios, como as carpas, tilápia e blach-blass. 
 
Com relação à anfibiofauna, a região do Alto Uruguai insere-se na região Atlântica, que 
ocupa no Brasil serras da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul com alguns elementos 
podendo se estender até o oeste catarinense e noroeste gaúcho, sendo, no entanto, 
pobremente conhecida. Sofre também influência do Chaco e é cercado por uma zona de 
campos que continuam ao sul, no Uruguai, e a sudoeste, na Argentina, representando o 
limite de distribuição de algumas espécies. A comunidade faunística (consumidora) é 
dependente da comunidade florística (produtora) e as duas comunidades são dependentes 
dos componentes abióticos dos ecossistemas terrestres. 
 
O Estado do Rio Grande do Sul chegou a ver destruído cerca de 95% das suas florestas 
nativas originais e grande parte do que restou está altamente degradada. Certamente, a 

                                                                                                                                                                                                    
3 A espécie Brycon orbignyanus (Bracanjuva) é citada na lista de espécies da fauna ameaçadas de extinção 
no Rio Grande do Sul do Decreto Estadual RS 41.672 / 2002 classificado na categoria de ameaça 
criticamente em perigo. 
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maioria das matas nativas já foi alterada pela pecuária e por práticas de manejo 
inadequadas. O mesmo ocorrendo com os campos nativos. 
 
Dessa maneira espécies como os felinos, que dependem de grandes áreas florestadas, 
estão em vias de extinção. Mas as listas de animais em perigo não se referem somente 
aos felinos, como também muitos primatas, dependentes diretos das florestas, alguns 
cervídeos, marsupiais, muitas espécies de aves, peixes, anfíbios, entre outros. 
 
A própria sobrevivência de inúmeras espécies vegetais está intrinsecamente relacionada 
aos animais que dela dependem. Um exemplo disso são alguns morcegos frutívoros que 
ao se alimentarem de frutas disseminam suas sementes pela mata, o mesmo ocorrendo 
com alguns outros mamíferos como os macacos, cervídeos, entre outros. Além dos 
pássaros. Alguns ainda são responsáveis diretos pela polinização de flores. Também 
inúmeros animais insetívoros mantêm as populações de insetos em níveis aceitáveis. 
 
A busca do desenvolvimento sustentável será a forma mais eficiente para a conservação e 
preservação de nossos ecossistemas, e por conseqüência da fauna e flora regionais.  
 
No município são encontradas algumas poucas espécies endêmicas ou ameaçadas de 
extinção, criticamente em perigo, em perigo ou vulneráveis, conforme Decreto Estadual 
41.672/2002 e Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, 
de 22/05/03. 
 

3.1.1 Aspectos sócio econômicos 

 
3.1.1.1 Histórico e Formação Administrativa 
 
A área emancipada de São Valentim em 06 de junho de 1959 era de 550 km quadrados, 
com abrangência pelas regiões hoje pertencentes aos municípios de Entre Rios do Sul, 
Faxinalzinho e Benjamim Constant. A colonização e povoamento da sede convergiu dos 
dois extremos da área pertencente a São Valentim até o ano de 1988. Na faixa norte, 
região do Votouro, indígenas das tribos Kainganges e Guarani, migraram da região central 
da América do Sul, ocupam 100 colônias e ali se estabeleceram ainda no século 18.  
 
Na segunda metade do século passado o Votouro e adjacências passou a receber 
migrantes da região de Nonoai, onde o Passo do Goio-En servia de passagem para os 
tropeiros de mulas que se deslocavam entre o Rio Grande do Sul e feira de Sorocaba em 
São Paulo. A região mais próxima de Erechim foi acessada através da região da Vila 
Ungre (Campinas do Sul) e Floresta ( Barão de Cotegipe).  
 
Os primeiros moradores do primitivo núcleo habitacional localizado a beira da estrada que 
liga Erechim a Nonoai, na linha sete, II Secção Cravo, atual São Valentim, foram João 
Saroli, Pedro Meneghetti. Já existiam algumas famílias de caboclos, entre eles, Setembrino 
Alves, que tinha terras na região de Vista Alegre. Setembrino era gaiteiro e se orgulhava de 
tocar um instrumento que garantia ter recebido das mãos do empresário Túlio Veronese, 
fabricante de acordeon em Bento Gonçalves.  
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O povoado de São Valentim começou a se desenvolver com a chegada dos irmãos,Ártico 
e Nulli Marcos Faé; Antônio Moro, Alberto Deboni, Antônio Pascoal, JoséRampenelli, 
Ângelo Baldissera; os comerciantes irmãos Zaffari e irmãos Sonda. Em 1920 foi construída 
a primeira capela dedicada a São Valentim. Em 1924, a escola particular subvencionada 
pelo município de Erechim, atendida pela professora Marieta Padoin. O Dr. Salim Farret foi 
o primeiro médico, chegando em 1930.  
 
Em 1923 o Rio Grande do Sul vivia mais uma revolução e o território de São Valentim foi 
palco de alguns confrontos. Os moradores assistiram muitas vezes a passagem de forças 
revolucionárias (de Assis Brasil) e governistas (de Borges de Medeiros) .  
 
Em Votouro foi organizado um contigente revolucionário comandado pelo capitão José 
(Zeca) Ferreira. Num confronto que manteve com forças legalistas dia 3 de março de 1923, 
Zeca Ferreira derrotou o capitão Jaime José Machado. Em 19 de setembro, novamente em 
Votouro, o coronel rebelde João Bento de Souza foi derrotado pelo governista Tenente 
Coronel Edmundo Dalmacio de Oliveira, que após a vitória rumou para Erechim onde 
ocupou a vila. Mais tarde São Valentim voltaria a sediar movimentos revolucionários. Desta 
vez envolvendo Gaudêncio dos Santos e João Inácio, no Tapir e Vau Feio, 
respectivamente.  
Gentílico: valentinense  
 
Formação Administrativa  
 
Distrito criado com a denominação de São Valentim, por ato municipal nº 242, de 12-04-
1930, subordinado ao município de Erechim.  
 
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de São Valentim figura no 
município de Erechim. 
 
Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, o município de Erechim passou a 
denominar-se José Bonifácio.  
 
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de São Valentim figura 
no município de José Bonifácio.  
 
Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944, o município de José Bonifácio voltou a 
denominar-se Erechim.  
 
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de São Valentim figura 
no município de Erechim.  
 
Elevado à categoria de município com a denominação de São Valentim, pela lei estadual 
nº 3724, de 17-02-1959, desmembrado de Erechim. Sede no antigo distrito de São 
Valentim. Constituído do distrito sede. Instalado em 06-06-1959.  
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Pela lei municipal nº 4, de 28-07-1959, são criados os distritos de Benjamin Constant e 
Faxinalzinho e anexados ao município de São Valentim.  
 
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos: São 
Valentim, Benjamin Constant e Faxinalzinho.  
 
Pela lei municipal nº 67, de 04-10-1963, é criado o distrito de Vila Alegre e anexado ao 
município de São Valentim.  
 
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 4 distritos: São 
Valentim, Benjamin Constant, Faxinalzinho e Vila Alegre.  
Pela lei estadual nº 8624, de 12-05-1988, alterada pela lei estadual nº 9011, de 1101-1990, 
desmembra de São Valentim o distrito de Faxinalzinho. Elevado à categoria de município.  
Pela lei estadual nº 8614, de 09-05-1988, desmembra de São Valentim o distrito de Entre 
Rios do Sul ex-Vila Alegre. Elevado à categoria de município.  
 
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de 2 distritos: São 
Valentim e Benjamin Constant.  
 
Pela lei estadual nº 10645, de 28-12-1995, desmembra do município de São Valentim o 
distrito de Benjamim Constant. Elevado à categoria de município com a denominação de 
Benjamim Constant do Sul.  
 
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito sede. Assim 
permanecendo em divisão territorial datada de 2007. Fonte IBGE, 2015. 
 
3.1.1.2 Dados Gerais 
 

Fundação 17 de fevereiro de 1959 (56 anos) 
Gentílico  são-valentinense 

Prefeito  

Cleomar João Scandolara 
(2013–2016) 

Localização 

 
Localização de São Valentim no Rio Grande do Sul 
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Localização de São Valentim no Brasil 

27° 33' 28" S 52° 31' 26" O  

Unidade 
federativa  

 Rio Grande do Sul 

Mesorregião  Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 
Microrregião  Erechim IBGE/2008 

Municípios 
limítrofes 

Erval Grande, Barão de Cotegipe, Benjamin Constant do Sul, Ponte Preta, 
Campinas do Sul, Barra do Rio Azul, Faxinalzinho, Jacutinga, Entre Rios do Sul
e Itatiba do Sul. Figura 3.1 - 07 
 

Distância até 
a capital  

391 km 

Características geográficas 
Área  154,187 km²  

População  3 632 hab. Censo IBGE/2010 
Densidade  23,56 hab./km² 

Altitude  836 m 
Clima  subtropical úmido Cfa 

Fuso horário  UTC−3  

Indicadores 
IDH-M  0,766 alto PNUD/2000 

PIB  

R$ 51 821,225 mil IBGE/2008 

PIB per capita  

R$ 12 923,00 IBGE/2008 

Página oficial 
http://www.saovalentim.rs.gov.br 

 
Figura 3.1 - 07 

São Valentim e municípios vizinhos 
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3.1.1.3 Dados Sociais 
 

3.1.1.3.1 Demografia 

 

Tabela 3.1.1- População residente, por situação do domicílio e sexo - Sinopse São Valentim,RS 

Situação do domicílio 
Sexo 

Variável 

População residente (Pessoas) População residente (Percentual) 

Total 

Total 3.632 100,00 

Homens 1.811 49,86 

Mulheres 1.821 50,14 

Urbana 

Total 1.744 48,02 

Homens 837 23,05 

Mulheres 907 24,97 

Rural 

Total 1.888 51,98 

Homens 974 26,82 

Mulheres 914 25,17 
Fonte: Censo IBGE, 2010. 
 
 

3.1.1.3.2 Indíce de Pobreza 

 
São Valentim Código: 4319703 

Mapa de Pobreza e Desigualdade - Municípios Brasileiros 2003 
Incidência da Pobreza 24,31 % 
Limite inferior da Incidência de Pobreza 14,55 % 
Limite superior da Incidência de Pobreza 34,08 % 
Incidência da Pobreza Subjetiva 17,59 % 
Limite inferior da Incidência da Pobreza Subjetiva 13,5 % 
Limite superior Incidência da Pobreza Subjetiva 21,67 % 
Índice de Gini 0,37 
Limite inferior do Índice de Gini 0,33 
Limite superior do Índice de Gini 0,4 

   Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF  2002/2003. NOTA: A 
estimativa do consumo para a geração destes indicadores foi obtida utilizando o método da estimativa de 
pequenas áreas dos autores Elbers, Lanjouw e Lanjouw (2002). 
 

3.1.1.3.3 Dados da Educação, 2012 

 
Docentes - Ensino fundamental - 2012 (1) 60 Docentes 

Docentes - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1) Não existente Docentes 
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Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) 26 Docentes 

Docentes - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1) Não existente Docentes 

Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) 34 Docentes 

Docentes - Ensino médio - 2012 (1) 16 Docentes 

Docentes - Ensino médio - escola privada - 2012 (1) Não existente Docentes 

Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) 16 Docentes 

Docentes - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1) Não existente Docentes 

Docentes - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) 0 Docentes 

Docentes - Ensino pré-escolar - 2012 (1) 10 Docentes 

Docentes - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) Não existente Docentes 

Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) 0 Docentes 

Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1) Não existente Docentes 

Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) 10 Docentes 

Escolas - Ensino fundamental - 2012 (1) 4 Escolas 

Escolas - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1) Não existente Escolas 

Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) 2 Escolas 

Escolas - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1) Não existente Escolas 

Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) 2 Escolas 

Escolas - Ensino médio - 2012 (1) 1 Escolas 

Escolas - Ensino médio - escola privada - 2012 (1) Não existente Escolas 

Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) 1 Escolas 

Escolas - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1) Não existente Escolas 

Escolas - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) 0 Escolas 

Escolas - Ensino pré-escolar - 2012 (1) 2 Escolas 

Escolas - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) Não existente Escolas 

Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) 0 Escolas 

Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1) Não existente Escolas 

Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) 2 Escolas 

Matrícula - Ensino fundamental - 2012 (1) 442 Matrículas 

Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2012 (1) Não existente Matrículas 

Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) 230 Matrículas 

Matrícula - Ensino fundamental - escola pública federal - 2012 (1) Não existente Matrículas 

Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) 212 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio - 2012 (1) 130 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2012 (1) Não existente Matrículas 

Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) 130 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio - escola pública federal - 2012 (1) Não existente Matrículas 

Matrícula - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) 0 Matrículas 

Matrícula - Ensino pré-escolar - 2012 (1) 64 Matrículas 

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola privada - 2012 (1) Não existente Matrículas 

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) 0 Matrículas 

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública federal - 2012 (1) Não existente Matrículas 

Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) 64 Matrículas 
Fonte: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo 
Educacional 2012.  
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3.1.1.3.4 Dados da Saúde 

Eletrocardiógrafo 0 equipamentos 
Eletroencefalógrafo 0 equipamentos 
Equipamento de hemodiálise 0 equipamentos 
Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia 
privado/SUS 

0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia público 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com 
atendimento médico em especialidades básicas 

1 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com 
atendimento médico em outras especialidades 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com 
atendimento odontológico com dentista 

1 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial sem 
atendimento médico 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Cirurgia 
Buco Maxilofacial 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Clínica 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Neuro 
Cirurgia 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência 
Obstetrícia 

0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência Outros 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência 
Pediatria 

0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência 
Psiquiatria 

0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com atendimento de emergência 
Traumato Ortopedia 

0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação 
privado 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação 
privado/SUS 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação 
público 

0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação 
privado 

0 estabelecimentos 



PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS 
Município de São Valentim - RS 

 

Assessoria Técnica: Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina - INDESSC 
Prefeitura Municipal de São Valentim - RS - Junho de 2015 

39 
 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação 
privado/SUS 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação 
público 

0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com internação privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com internação privado/SUS 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com internação público 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com internação total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com terceirização privado/SUS 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com terceirização público 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde com terceirização total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde especializado com internação privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde especializado com internação 
privado/SUS 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde especializado com internação público 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde especializado com internação total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação 
privado/SUS 0 estabelecimentos 

Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação público 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado/SUS 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde geral com internação público 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde geral com internação total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde geral sem internação privado/SUS 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde geral sem internação público 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde particular 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde plano de terceiros 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde plano próprio 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde privado sem fins lucrativos 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde privado SUS 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde privado total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde público estadual 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde público federal 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde público municipal 1 estabelecimentos 
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Estabelecimentos de Saúde público total 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Diálise 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Emergência 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS UTI/CTI 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde sem internação privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde sem internação privado/SUS 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde sem internação público 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde sem internação total 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde SUS 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde terceirizado privado/SUS 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde terceirizado público 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde terceirizado total 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde total 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde total privado/SUS 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde único privado 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde único privado/SUS 0 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde único público 1 estabelecimentos 
Estabelecimentos de Saúde único total 1 estabelecimentos 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS 0 leitos 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total 0 leitos 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público 
estadual 0 leitos 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público federal 0 leitos 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público 
municipal 0 leitos 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total 0 leitos 
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total 0 leitos 
Mamógrafo com comando simples 0 equipamentos 
Mamógrafo com estéreo-taxia 0 equipamentos 
Raio X até 100mA 0 equipamentos 
Raio X de 100 a 500mA 0 equipamentos 
Raio X mais de 500mA 0 equipamentos 
Raio X para densitometria óssea 0 equipamentos 
Ressonância magnética 0 equipamentos 
Tomógrafo 0 equipamentos 
Ultrassom doppler colorido 0 equipamentos 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.  
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3.1.1.4 Dados Econômicos 
 

3.1.1.4.1 Produto Interno Bruto - PIB 2012 

 
No gráfico abaixo, balizado nos dados do IBGE de 2012, vemos que o setor terciário de 
serviços corresponde á 62 % do PIB de São Valentim, a indústria 10 % e a atividade 
agropecuária em torno de 28 %, apesar do predomínio da população rural (52%). 

 
 

3.1.1.4.2 Indústrias - Setor Secundário 

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2013 

Número de unidades locais 168 Unidades 

Pessoal ocupado total 619 Pessoas 

 Pessoal ocupado assalariado 410 Pessoas 

Salários e outras remunerações 7.358 Mil Reais 

Salário médio mensal 2 Salários mínimos 

Número de empresas atuantes 163 Unidades 

Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2015.   
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3.1.1.4.3 Agricultura e Pecuária  - Setor Primário 

 

Condição do produtor - Arrendatário - Feminino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários - Hectares 

Condição do produtor - Arrendatário - Feminino - Número de estabelecimentos 
agropecuários - Unidades 

Condição do produtor - Arrendatário - Masculino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 314 Hectares 

Condição do produtor - Arrendatário - Masculino - Número de estabelecimentos 
agropecuários 31 Unidades 

Condição do produtor - Arrendatário - Masculino e Feminino - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 314 Hectares 

Condição do produtor - Arrendatário - Masculino e Feminino - Número de 
estabelecimentos agropecuários 31 Unidades 

Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Feminino - Área dos 
estabelecimentos agropecuários - Hectares 

Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Feminino - Número de 
estabelecimentos agropecuários - Unidades 

Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 

Não 
disponível Hectares 

Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino - Número de 
estabelecimentos agropecuários 1 Unidades 

Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino e Feminino - 
Área dos estabelecimentos agropecuários 

Não 
disponível Hectares 

Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino e Feminino - 
Número de estabelecimentos agropecuários 1 Unidades 

Condição do produtor - Ocupante - Feminino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários - Hectares 

Condição do produtor - Ocupante - Feminino - Número de estabelecimentos 
agropecuários - Unidades 

Condição do produtor - Ocupante - Masculino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 303 Hectares 

Condição do produtor - Ocupante - Masculino - Número de estabelecimentos 
agropecuários 27 Unidades 

Condição do produtor - Ocupante - Masculino e Feminino - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 303 Hectares 

Condição do produtor - Ocupante - Masculino e Feminino - Número de 
estabelecimentos agropecuários 27 Unidades 

Condição do produtor - Parceiro - Feminino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 

Não 
disponível Hectares 

Condição do produtor - Parceiro - Feminino - Número de estabelecimentos 
agropecuários 1 Unidades 

Condição do produtor - Parceiro - Masculino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 

Não 
disponível Hectares 

Condição do produtor - Parceiro - Masculino - Número de estabelecimentos 
agropecuários 2 Unidades 

Condição do produtor - Parceiro - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 15 Hectares 
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Condição do produtor - Parceiro - Masculino e Feminino - Número de 
estabelecimentos agropecuários 3 Unidades 

Condição do produtor - Produtor sem área - Feminino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários - Hectares 

Condição do produtor - Produtor sem área - Feminino - Número de estabelecimentos 
agropecuários - Unidades 

Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários - Hectares 

Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino - Número de 
estabelecimentos agropecuários 1 Unidades 

Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino e Feminino - Área dos 
estabelecimentos agropecuários - Hectares 

Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino e Feminino - Número de 
estabelecimentos agropecuários 1 Unidades 

Condição do produtor - Proprietário - Feminino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 420 Hectares 

Condição do produtor - Proprietário - Feminino - Número de estabelecimentos 
agropecuários 31 Unidades 

Condição do produtor - Proprietário - Masculino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 11.077 Hectares 

Condição do produtor - Proprietário - Masculino - Número de estabelecimentos 
agropecuários 550 Unidades 

Condição do produtor - Proprietário - Masculino e Feminino - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 11.498 Hectares 

Condição do produtor - Proprietário - Masculino e Feminino - Número de 
estabelecimentos agropecuários 581 Unidades 

Condição do produtor - Total - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários 427 Hectares 
Condição do produtor - Total - Feminino - Número de estabelecimentos 
agropecuários 32 Unidades 

Condição do produtor - Total - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários 11.710 Hectares 
Condição do produtor - Total - Masculino - Número de estabelecimentos 
agropecuários 612 Unidades 

Condição do produtor - Total - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 12.137 Hectares 

Condição do produtor - Total - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos 
agropecuários 644 Unidades 

Condição legal do produtor - Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas - Área 
dos estabelecimentos agropecuários 

Não 
disponível Hectares 

Condição legal do produtor - Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas - 
Número de estabelecimentos agropecuários 1 Unidades 

Condição legal do produtor - Cooperativa - Área dos estabelecimentos agropecuários - Hectares 
Condição legal do produtor - Cooperativa - Número de estabelecimentos 
agropecuários - Unidades 

Condição legal do produtor - Governo (federal, estadual ou municipal) - Área dos 
estabelecimentos agropecuários - Hectares 

Condição legal do produtor - Governo (federal, estadual ou municipal) - Número de 
estabelecimentos agropecuários - Unidades 
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Condição legal do produtor - Insituição de utilidade pública - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 

Não 
disponível Hectares 

Condição legal do produtor - Insituição de utilidade pública - Número de 
estabelecimentos agropecuários 1 Unidades 

Condição legal do produtor - Outra condição - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 27 Hectares 

Condição legal do produtor - Outra condição - Número de estabelecimentos 
agropecuários 3 Unidades 

Condição legal do produtor - Proprietário individual - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 11.924 Hectares 

Condição legal do produtor - Proprietário individual - Número de estabelecimentos 
agropecuários 635 Unidades 

Condição legal do produtor - Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade 
limitada - Área dos estabelecimentos agropecuários 154 Hectares 

Condição legal do produtor - Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade 
limitada - Número de estabelecimentos agropecuários 4 Unidades 

Espécie de efetivo - Asininos - Número de cabeças - Cabeças 
Espécie de efetivo - Asininos - Número de estabelecimentos agropecuários - Unidades 

Espécie de efetivo - Aves - Número de cabeças 218 Mil 
cabeças 

Espécie de efetivo - Aves - Número de estabelecimentos agropecuários 399 Unidades 
Espécie de efetivo - Bovinos - Número de cabeças 7.493 Cabeças 
Espécie de efetivo - Bovinos - Número de estabelecimentos agropecuários 531 Unidades 
Espécie de efetivo - Bubalinos - Número de cabeças - Cabeças 
Espécie de efetivo - Bubalinos - Número de estabelecimentos agropecuários - Unidades 
Espécie de efetivo - Caprinos - Número de cabeças 105 Cabeças 
Espécie de efetivo - Caprinos - Número de estabelecimentos agropecuários 7 Unidades 
Espécie de efetivo - Equinos - Número de cabeças 57 Cabeças 
Espécie de efetivo - Equinos - Número de estabelecimentos agropecuários 40 Unidades 

Espécie de efetivo - Muares - Número de cabeças Não 
disponível Cabeças 

Espécie de efetivo - Muares - Número de estabelecimentos agropecuários 1 Unidades 
Espécie de efetivo - Outras aves - Número de cabeças 163 Cabeças 
Espécie de efetivo - Outras aves - Número de estabelecimentos agropecuários 13 Unidades 
Espécie de efetivo - Ovinos - Número de cabeças 427 Cabeças 
Espécie de efetivo - Ovinos - Número de estabelecimentos agropecuários 22 Unidades 
Espécie de efetivo - Suínos - Número de cabeças 29.187 Cabeças 
Espécie de efetivo - Suínos - Número de estabelecimentos agropecuários 238 Unidades 
Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite no ano 447 Unidades 
Número de estabelecimentos agropecuários que produziram ovos de galinhas no ano 277 Unidades 
Número de estabelecimentos agropecuários que venderam leite cru no ano 328 Unidades 
Número de estabelecimentos agropecuários que venderam leite pasteurizado no ano - Unidades 
Número de estabelecimentos agropecuários que venderam ovos de galinhas no ano 50 Unidades 
Número de estabelecimentos agropecuários que venderam ovos de galinhas para - Unidades 
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incubação no ano 
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 - Sexo - Homens 1.075 Pessoas 
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 - Sexo - Mulheres 760 Pessoas 
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 com 14 anos e mais 
de idade - Sexo - Homens 992 Pessoas 

Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 com 14 anos e mais 
de idade - Sexo - Mulheres 685 Pessoas 

Potência dos tratores - De 100 cv e mais - Número de estabelecimentos 
agropecuários com tratores 6 Unidades 

Potência dos tratores - De 100 cv e mais - Número de tratores existentes nos 
estabelecimentos agropecuários 6 Unidades 

Potência dos tratores - Menos de 100 cv - Número de estabelecimentos 
agropecuários com tratores 110 Unidades 

Potência dos tratores - Menos de 100 cv - Número de tratores existentes nos 
estabelecimentos agropecuários 113 Unidades 

Potência dos tratores - Total - Número de estabelecimentos agropecuários com 
tratores 114 Unidades 

Potência dos tratores - Total - Número de tratores existentes nos estabelecimentos 
agropecuários 119 Unidades 

Produtos da lavoura permanente - Banana - Número de estabelecimentos 
agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 5 Unidades 

Produtos da lavoura permanente - Banana - Quantidade produzida nos 
estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 1 Toneladas 

Produtos da lavoura permanente - Banana - Valor da produção dos estabelecimentos 
agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 1 Mil Reais 

Produtos da lavoura permanente - Laranja - Quantidade produzida nos 
estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 167 Toneladas 

Produtos da lavoura permanente - Laranja - Valor da produção dos estabelecimentos 
agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 39 Mil Reais 

Produtos da lavoura permanente -Laranja - Número de estabelecimentos 
agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 22 Unidades 

Produtos da lavoura temporária - Cana-de-açúcar - Número de estabelecimentos 
agropecuários 26 Unidades 

Produtos da lavoura temporária - Cana-de-açúcar - Quantidade produzida 213 Toneladas 
Produtos da lavoura temporária - Cana-de-açúcar - Valor da produção 11 Mil Reais 
Produtos da lavoura temporária - Feijão de cor em grão - Número de 
estabelecimentos agropecuários 4 Unidades 

Produtos da lavoura temporária - Feijão de cor em grão - Quantidade produzida 4 Toneladas 
Produtos da lavoura temporária - Feijão de cor em grão - Valor da produção 4 Mil Reais 
Produtos da lavoura temporária - Mandioca (aipim, macaxeira) - Número de 
estabelecimentos agropecuários 60 Unidades 

Produtos da lavoura temporária - Mandioca (aipim, macaxeira) - Quantidade 
produzida 52 Toneladas 

Produtos da lavoura temporária - Mandioca (aipim, macaxeira) - Valor da produção 26 Mil Reais 
Produtos da lavoura temporária - Milho em grão - Número de estabelecimentos 
agropecuários 544 Unidades 

Produtos da lavoura temporária - Milho em grão - Quantidade produzida 11.724 Toneladas 
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Produtos da lavoura temporária - Milho em grão - Valor da produção 2.675 Mil Reais 
Produtos da lavoura temporária - Soja em grão - Número de estabelecimentos 
agropecuários 217 Unidades 

Produtos da lavoura temporária - Soja em grão - Quantidade produzida 4.232 Toneladas 
Produtos da lavoura temporária - Soja em grão - Valor da produção 1.684 Mil Reais 
Produtos da lavoura temporária - Trigo em grão - Número de estabelecimentos 
agropecuários 73 Unidades 

Produtos da lavoura temporária - Trigo em grão - Quantidade produzida 1.691 Toneladas 
Produtos da lavoura temporária - Trigo em grão - Valor da produção 650 Mil Reais 
Quantidade produzida de leite de vaca cru beneficiado no ano nos estabelecimentos 
agropecuários 112 Mil litros 

Quantidade produzida de leite de vaca no ano nos estabelecimentos agropecuários 4.475 Mil litros 
Quantidade produzida de ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos 
agropecuários 33 Mil dúzias 

Quantidade vendida de ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos agropecuários 8 Mil dúzias 
Quantidade vendida de ovos de galinhas para incubação no ano nos 
estabelecimentos agropecuários - Mil dúzias 

Quantidade vendida no ano de leite de vaca cru nos estabelecimentos agropecuários 4.163 Mil litros 
Quantidade vendida no ano de leite de vaca pasteurizado nos estabelecimentos 
agropecuários - Mil litros 

Sistema de preparo do solo - Cultivo convencional (aração mais gradagem) ou 
gradagem profunda - Número de estabelecimentos agropecuários 45 Unidades 

Sistema de preparo do solo - Cultivo mínimo (só gradagem) - Número de 
estabelecimentos agropecuários 7 Unidades 

Sistema de preparo do solo - Plantio direto na palha - Número de estabelecimentos 
agropecuários 547 Unidades 

Utilização das terras - Construções, benfeitorias ou caminhos - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 404 Hectares 

Utilização das terras - Construções, benfeitorias ou caminhos - Número de 
estabelecimentos agropecuários 567 Unidades 

Utilização das terras - Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e 
plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação - Número 
de estabelecimentos agropecuários 

2 Unidades 

Utilização das terras - Lavouras - área para cultivo de flores (inclusive hidroponia e 
plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 

Não 
disponível Hectares 

Utilização das terras - Lavouras - área plantada com forrageiras para corte - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 27 Hectares 

Utilização das terras - Lavouras - área plantada com forrageiras para corte - Número 
de estabelecimentos agropecuários 18 Unidades 

Utilização das terras - Lavouras - permanentes - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 316 Hectares 

Utilização das terras - Lavouras - permanentes - Número de estabelecimentos 
agropecuários 312 Unidades 

Utilização das terras - Lavouras - temporárias - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 5.343 Hectares 

Utilização das terras - Lavouras - temporárias - Número de estabelecimentos 588 Unidades 
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agropecuários 
Utilização das terras - Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências 
florestais - Área dos estabelecimentos agropecuários 396 Hectares 

Utilização das terras - Matas e/ou florestas - florestas plantadas com essências 
florestais - Número de estabelecimentos agropecuários 157 Unidades 

Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação 
permanente e as em sistemas agroflorestais) - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 

1.076 Hectares 

Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais (exclusive área de preservação 
permanente e as em sistemas agroflorestais) - Número de estabelecimentos 
agropecuários 

250 Unidades 

Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação 
permanente ou reserva legal - Área dos estabelecimentos agropecuários 1.055 Hectares 

Utilização das terras - Matas e/ou florestas - naturais destinadas à preservação 
permanente ou reserva legal - Número de estabelecimentos agropecuários 362 Unidades 

Utilização das terras - Pastagens - naturais - Área dos estabelecimentos 
agropecuários 1.635 Hectares 

Utilização das terras - Pastagens - naturais - Número de estabelecimentos 
agropecuários 359 Unidades 

Utilização das terras - Pastagens - plantadas degradadas - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 90 Hectares 

Utilização das terras - Pastagens - plantadas degradadas - Número de 
estabelecimentos agropecuários 24 Unidades 

Utilização das terras - Pastagens - plantadas em boas condições - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 1.077 Hectares 

Utilização das terras - Pastagens - plantadas em boas condições - Número de 
estabelecimentos agropecuários 263 Unidades 

Utilização das terras - Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies 
florestais também usada para lavouras e pastejo por animais - Área dos 
estabelecimentos agropecuários 

150 Hectares 

Utilização das terras - Sistemas agroflorestais - área cultivada com espécies 
florestais também usada para lavouras e pastejo por animais - Número de 
estabelecimentos agropecuários 

11 Unidades 

Utilização das terras - Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para 
exploração da aquicultura - Área dos estabelecimentos agropecuários 50 Hectares 

Utilização das terras - Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para 
exploração da aquicultura - Número de estabelecimentos agropecuários 68 Unidades 

Utilização das terras - Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) 
- Área dos estabelecimentos agropecuários 

Não 
disponível hectares 

Utilização das terras - Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas, etc.) 
- Número de estabelecimentos agropecuários 1 Unidades 

Utilização das terras - Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, 
areais, pedreiras, etc.) - Área dos estabelecimentos agropecuários 518 Hectares 

Utilização das terras - Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, 
areais, pedreiras, etc.) - Número de estabelecimentos agropecuários 153 Unidades 

Vacas ordenhadas no ano nos estabelecimentos agropecuários 2.250 Cabeças 
Valor da produção de leite de vaca no ano nos estabelecimentos agropecuários 1.594 Mil Reais 
Valor da produção dos ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos agropecuários 43 Mil Reais 
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Valor da venda dos ovos de galinhas no ano nos estabelecimentos agropecuários 10 Mil Reais 
Valor da venda dos ovos de galinhas para incubação no ano nos estabelecimentos 
agropecuários - Mil Reais 

Valor da venda no ano de leite de vaca cru nos estabelecimentos agropecuários 1.484 Mil Reais 
Valor da venda no ano de leite de vaca pasteurizado nos estabelecimentos 
agropecuários - Mil Reais 

Fonte: Censo Agropecuário 2006. 

 

3.1.1.4.4 Extrativismo e Silvicultura  - Setor Prim ário 

Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - carvão vegetal - quantidade produzida 100 tonelada 

Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - carvão vegetal - valor da produção 120 mil reais 

Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - lenha - quantidade produzida 3.150 metro 
cúbico 

Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - lenha - valor da produção 158 mil reais 

Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - madeira em tora - quantidade produzida 300 metro 
cúbico 

Produtos da Extração Vegetal - Madeiras - madeira em tora - valor da produção 48 mil reais 

Produtos da Extração Vegetal - Pinheiro Brasileiro Nativo - árvores abatidas - quantidade 
produzida 

0 mil árvores 

Produtos da Extração Vegetal - Pinheiro Brasileiro Nativo - árvores abatidas - valor da 
produção 

- mil reais 

Produtos da Extração Vegetal - Pinheiro Brasileiro Nativo - madeira em tora - quantidade 
produzida 

920 metro 
cúbico 

Produtos da Extração Vegetal - Produtos Alimentícios - erva-mate cancheada - 
quantidade produzida 

12 tonelada 

Produtos da Extração Vegetal - Produtos Alimentícios - erva-mate cancheada - valor da 
produção 

14 mil reais 

Produtos da Extração Vegetal - Produtos Alimentícios - pinhão - quantidade produzida 2 tonelada 

Produtos da Extração Vegetal - Produtos Alimentícios - pinhão - valor da produção 7 mil reais 

Produtos da Silvicultura - carvão vegetal - quantidade produzida 5 tonelada 

Produtos da Silvicultura - carvão vegetal - valor da produção 6 mil reais 

Produtos da Silvicultura - carvão vegetal de eucalipto - quantidade produzida 5 tonelada 

Produtos da Silvicultura - carvão vegetal de eucalipto - valor da produção 6 mil reais 

Produtos da Silvicultura - lenha - quantidade produzida 13.160 metro 
cúbico 

Produtos da Silvicultura - lenha - valor da produção 619 mil reais 

Produtos da Silvicultura - lenha de eucalipto - quantidade produzida 12.000 metro 
cúbico 

Produtos da Silvicultura - lenha de eucalipto - valor da produção 564 mil reais 

Produtos da Silvicultura - lenha de outras espécies - quantidade produzida 1.080 metro 
cúbico 

Produtos da Silvicultura - lenha de outras espécies - valor da produção 51 mil reais 

Produtos da Silvicultura - lenha de pinus - quantidade produzida 80 metro 
cúbico 
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Produtos da Silvicultura - lenha de pinus - valor da produção 4 mil reais 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora - quantidade produzida 3.120 metro 
cúbico 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora - valor da produção 240 mil reais 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora de eucalipto para outras finalidades - 
quantidade produzida 

2.000 metro 
cúbico 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora de eucalipto para outras finalidades - valor da 
produção 

154 mil reais 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora de outras espécies para outras finalidades - 
quantidade produzida 

620 metro 
cúbico 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora de outras espécies para outras finalidades - 
valor da produção 

48 mil reais 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora de pinus para outras finalidades - quantidade 
produzida 

500 metro 
cúbico 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora de pinus para outras finalidades - valor da 
produção 

39 mil reais 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora para outras finalidades - quantidade produzida 3.120 metro 
cúbico 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora para outras finalidades - valor da produção 240 mil reais 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.  

 

3.1.2 Situação do saneamento básico 

Tabela 3.1.2 - Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento de água, 
segundo a existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário, o destino do lixo e a 

existência de energia elétrica, São Valentim, RS, Ano  2010 

Forma de 
abastecimento 

de água 

Existência de 
banheiro ou 
sanitário e 

esgotamento 
sanitário 

Destino do 
lixo 

Existência 
de energia 

elétrica 

Variável 

Domicílios 
particulares 
permanentes 
(Unidades) 

Domicílios 
particulares 
permanentes 
(Percentual) 

Total Total 

Total 
Total 1.200 100,00 

Tinham 1.192 99,33 

Coletado 
Total 879 73,25 

Tinham 878 73,17 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 849 70,75 

Tinham 848 70,67 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total 30 2,50 

Tinham 30 2,50 

Outro Total 321 26,75 
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destino Tinham 314 26,17 

Tinham banheiro 
- de uso exclusivo 
do domicílio 

Total 
Total 1.095 91,25 

Tinham 1.095 91,25 

Coletado 
Total 848 70,67 

Tinham 848 70,67 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 823 68,58 

Tinham 823 68,58 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total 25 2,08 

Tinham 25 2,08 

Outro 
destino 

Total 247 20,58 

Tinham 247 20,58 

Não tinham 
banheiro nem 
sanitário 

Total 
Total 30 2,50 

Tinham 26 2,17 

Coletado 
Total 6 0,50 

Tinham 6 0,50 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 6 0,50 

Tinham 6 0,50 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro 
destino 

Total 24 2,00 

Tinham 20 1,67 

Rede geral Total 

Total 
Total 633 52,75 

Tinham 633 52,75 

Coletado 
Total 621 51,75 

Tinham 621 51,75 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 621 51,75 

Tinham 621 51,75 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro Total 12 1,00 
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destino Tinham 12 1,00 

Tinham banheiro 
- de uso exclusivo 
do domicílio 

Total 
Total 623 51,92 

Tinham 623 51,92 

Coletado 
Total 611 50,92 

Tinham 611 50,92 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 611 50,92 

Tinham 611 50,92 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro 
destino 

Total 12 1,00 

Tinham 12 1,00 

Não tinham 
banheiro nem 
sanitário 

Total 
Total 3 0,25 

Tinham 3 0,25 

Coletado 
Total 3 0,25 

Tinham 3 0,25 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 3 0,25 

Tinham 3 0,25 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro 
destino 

Total - - 

Tinham - - 

Poço ou 
nascente na 
propriedade 

Total 

Total 
Total 407 33,92 

Tinham 401 33,42 

Coletado 
Total 173 14,42 

Tinham 172 14,33 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 148 12,33 

Tinham 147 12,25 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total 25 2,08 

Tinham 25 2,08 

Outro Total 234 19,50 
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destino Tinham 229 19,08 

Tinham banheiro 
- de uso exclusivo 
do domicílio 

Total 
Total 333 27,75 

Tinham 333 27,75 

Coletado 
Total 155 12,92 

Tinham 155 12,92 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 135 11,25 

Tinham 135 11,25 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total 20 1,67 

Tinham 20 1,67 

Outro 
destino 

Total 178 14,83 

Tinham 178 14,83 

Não tinham 
banheiro nem 
sanitário 

Total 
Total 20 1,67 

Tinham 18 1,50 

Coletado 
Total 1 0,08 

Tinham 1 0,08 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 1 0,08 

Tinham 1 0,08 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro 
destino 

Total 19 1,58 

Tinham 17 1,42 

Poço ou 
nascente fora da 
propriedade 

Total 

Total 
Total 156 13,00 

Tinham 155 12,92 

Coletado 
Total 84 7,00 

Tinham 84 7,00 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 79 6,58 

Tinham 79 6,58 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total 5 0,42 

Tinham 5 0,42 

Outro Total 72 6,00 
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destino Tinham 71 5,92 

Tinham banheiro 
- de uso exclusivo 
do domicílio 

Total 
Total 137 11,42 

Tinham 137 11,42 

Coletado 
Total 81 6,75 

Tinham 81 6,75 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 76 6,33 

Tinham 76 6,33 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total 5 0,42 

Tinham 5 0,42 

Outro 
destino 

Total 56 4,67 

Tinham 56 4,67 

Não tinham 
banheiro nem 
sanitário 

Total 
Total 6 0,50 

Tinham 5 0,42 

Coletado 
Total 2 0,17 

Tinham 2 0,17 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 2 0,17 

Tinham 2 0,17 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro 
destino 

Total 4 0,33 

Tinham 3 0,25 

Rio, açude, lago 
ou igarapé 

Total 

Total 
Total 1 0,08 

Tinham 1 0,08 

Coletado 
Total - - 

Tinham - - 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro Total 1 0,08 
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destino Tinham 1 0,08 

Tinham banheiro 
- de uso exclusivo 
do domicílio 

Total 
Total - - 

Tinham - - 

Coletado 
Total - - 

Tinham - - 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro 
destino 

Total - - 

Tinham - - 

Não tinham 
banheiro nem 
sanitário 

Total 
Total - - 

Tinham - - 

Coletado 
Total - - 

Tinham - - 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro 
destino 

Total - - 

Tinham - - 

Outra Total 

Total 
Total 3 0,25 

Tinham 2 0,17 

Coletado 
Total 1 0,08 

Tinham 1 0,08 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 1 0,08 

Tinham 1 0,08 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro Total 2 0,17 
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destino Tinham 1 0,08 

Tinham banheiro 
- de uso exclusivo 
do domicílio 

Total 
Total 2 0,17 

Tinham 2 0,17 

Coletado 
Total 1 0,08 

Tinham 1 0,08 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total 1 0,08 

Tinham 1 0,08 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro 
destino 

Total 1 0,08 

Tinham 1 0,08 

Não tinham 
banheiro nem 
sanitário 

Total 
Total 1 0,08 

Tinham - - 

Coletado 
Total - - 

Tinham - - 

Coletado 
por serviço 
de limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Coletado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Total - - 

Tinham - - 

Outro 
destino 

Total 1 0,08 

Tinham - - 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 
 

Tabela 3.1.2.1 - Domicílios particulares permanente s, por forma de destino do lixo em 
perímetro urbano e rural de São Valentim, RS, Ano  2010 

Situação do 
domicílio Destino do lixo 

Variável 

Domicílios particulares 
permanentes (Unidades) 

Domicílios particulares 
permanentes (Percentual) 

Total 

Total 1.200 100,00 

Coletado 879 73,25 

Coletado por serviço de 
limpeza 

849 70,75 

Coletado em caçamba de 
serviço de limpeza 

30 2,50 
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Queimado (na 
propriedade) 

242 20,17 

Enterrado (na 
propriedade) 

60 5,00 

Jogado em terreno 
baldio ou logradouro 

12 1,00 

Jogado em rio, lago ou 
mar 

- - 

Urbana 

Total 623 51,92 

Coletado 608 50,67 

Coletado por serviço de 
limpeza 

608 50,67 

Coletado em caçamba de 
serviço de limpeza 

- - 

Queimado (na 
propriedade) 

10 0,83 

Enterrado (na 
propriedade) 

5 0,42 

Jogado em terreno 
baldio ou logradouro 

- - 

Jogado em rio, lago ou 
mar 

- - 

Rural 

Total 577 48,08 

Coletado 271 22,58 

Coletado por serviço de 
limpeza 

241 20,08 

Coletado em caçamba de 
serviço de limpeza 

30 2,50 

Queimado (na 
propriedade) 

232 19,33 

Enterrado (na 
propriedade) 

55 4,58 

Jogado em terreno 
baldio ou logradouro 

12 1,00 

Jogado em rio, lago ou 
mar 

- - 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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3.1.3 Situação geral dos municípios da região, cara cterística e quantidade de RSU 

 
Os municípios da região, incluso o município de São Valentim, tem seus resíduos 
urbanos (lixo) recolhidos pela Empresa Terceirizada "Balena & Balena", são do tipo 
domiciliar e comercial, sendo levado ao Aterro Sanitário na cidade vizinha de Erval 
Grande. 
 
A quantidade diária de lixo gerada pelos municípios pertencentes ao consórcio em 
construção é de aproximadamente  6,65 toneladas/dia. Sendo assim distribuída por 
município: 

Nome do município População 
total em 2010  

População 
urbana em 

2010 

% 
População 

Urbana 

Produção diária de 
lixo (ton/dia) 

Erval Grande 5.163 2690 53,10 % 1,62 

São Valentim 3.632 1744 48,02 % 1,50 

Itatiba do Sul 4.171 1729 41,45 % 0,96  
Barra do Rio Azul 2.003 403 20,11 % 0,12  

Faxinalzinho 2.567 1273 49,59 % 0,77  

Entre Rios do Sul 3.080 2130 69,16 % 1,56  

Benjamin Constant do Sul 2.307 341 14,78 % 0,12  

              TOTAL 22.923 hab 10.310 hab  - 6,65 
                              

A empresa que opera a usina e o recolhimento é a "Balena &Balena", situada no município 
de Erval Grande, RS tem funcionários: 8 na usina; Caminhões: 03 

O recolhimento de lixo é feito 3 dias por semana em média por município, conforme tabela 
abaixo, sendo recolhido diariamente nos 07 municípios aproximadamente 6,65 ton/dia, ou 
33,25 ton/semana, dando mensalmente aproximadamente 133,0 toneladas/mês ou 11,63 
m³/dia, 58,13 m³/semana e 232,52 m³/mês de lixo total recolhido. 

Porém deste total somente o rejeito irá para deposição em aterro, sendo este de 
aproximadamente 30 % do total gerado, que gerará um volume diário de 3,49 m³/dia ou 
69,76 m³/mês de rejeito.  

MUNICÍPIO HABITANTES -
URBANO 

QUANT. / 
SEMANA kg 

DIAS DE 
RECOLHIMENTO 

Erval Grande 2690 8100 2º, 4 º e 6º 
São Valentim 1744 7500 2º, 4 º e 6º 
Itatiba do Sul 1729 4800 3º, 5º e sábado 
Barra do Rio Azul 403 620 5º 
Faxinalzinho 1273 3860 3º e 6º 
Entre Rios do Sul 2130 7800 2º, 4 º e 6º 
Benjamin Constant do Sul 341 600 3º e 6º 
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Da Coleta e Equipamentos:  
 

A coleta de lixo é feita em toda a área urbana dos municípios membros do Consórcio, 
além de algumas localidades rurais, próximas ao centro urbano, perfazendo 
aproximadamente 100 % da população urbana dos municípios membros do Consórcio,  
atendida pelo recolhimento de lixo.  
 
O total de lixo recolhido diariamente é de aproximadamente 6,65 toneladas de lixo, para 
uma população urbana dos 7 municípios censeada em 2010, em 10.310 habitantes. 
 
Apesar de a população rural dos município ter diminuído a população urbana tem 
aumentado, e consequentemente o volume de lixo urbano, com um  crescimento anual 
na ordem de 10,23 %. Dividindo-se a quantidade de lixo recolhida, pela população 
urbana temos 0,645 kg de lixo per capita, ou seja 0,645 kg/habitante/dia.   
 
A coleta é feita por caminhão caçamba com capacidade média de 5 m³, e feito 3 vezes 
por semana em cada município, dás 2ªs feiras á sábado, com duas cargas diárias e um 
peso aproximado de 1400 kgs cada caçamba. 
 
O processo a ser adotado á partir deste projeto da operação dos Centros de Triagens e 
compostagem dos municípios membros, é a Coleta Seletiva, que consiste na separação, 
na própria fonte geradora, dos componentes dos resíduos urbanos, que podem ser 
recuperados e reciclados, mediante um acondicionamento distinto para cada 
componente ou grupo de componentes. Estes resíduos coletados são levados á um 
centro de triagem e compostagem, onde são separados e compostados, sendo somente 
seu rejeito aterrado. 
 
Dos Parâmetros Físicos dos Resíduos: 
De acordo com as análises dos parâmetros físicos, executadas  pela Equipe Técnica que 
elaborou o Projeto da usina de Lixo situada em Erval Grande, obtivemos os seguintes 
resultados dos parâmetros descritos abaixo. 
 
A Densidade Aparente de um corpo é a razão de seu peso para seu volume. É portanto o 
peso da unidade de volume desse corpo, representado por ρ,  
onde tem-se :     ρ =  P 
                                  V 
Para determinar a densidade aparente encheu-se o tambor de volume conhecido (0,1 m³) 
com os resíduos sólidos e procedeu-se em seguida a pesagem. A densidade aparente é 
uma relação entre a massa da amostra pelo volume: kg/m³. As amostras foram coletadas 
no local de triagem e compostagem de Erval Grande, sede do Consórcio, antes do início 
da triagem, no dia 23 de janeiro de 2014, com tempo bom, e levadas para pesagem, 
descontando o peso obtido do peso do caminhão vazio. 
 
Para um peso total de amostra de 2.860 kg  e volume de 5 m³, obtendo-se uma 
Densidade Aparente : 572 kg/ m³. 
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Quantidade de Resíduos Sólidos a ser tratada e disp osta: 
 
Dados:  População atendida (Urbana): 10.310 habitantes ( IBGE 2010) 

            Crescimento populacional urbano médio dos 7 municípios: 10,23 %. 

Nome do município 
População 

total em 
2010 

% 
cresciment
o total nos 
últimos 10 

anos 

População 
urbana em 

2010 

% 
crescimento 
urbano nos 
últimos 10 

anos 

Produção 
diária de 

lixo 
(ton/dia) 

Erval Grande 5.163 - 8,50 % 2.690 + 27,55 % 1,62 

São Valentim 3.632 - 11,61 % 1.744 + 10,87 % 1,50 

Itatiba do Sul 4.171 - 20,58 % 1.729 - 3,57 % 0,96 
Barra do Rio Azul 2.003 - 17,03% 403 + 10,71 % 0,12 

Faxinalzinho 2.567 - 12,18 % 1.273 - 0,16 % 0,77 

Entre Rios do Sul 3.080 - 11,77 % 2.130 + 2,95 % 1,56 

Benjamin Constant do Sul 2.307 - 15,40 % 341 + 33,20 % 0,12 

              TOTAL 22.923 hab  10.310 hab - 6,65 
Fonte: Sidra, IBGE, 2014. 
 
            Lixo recolhido semanalmente: 6.650 x 5 = 33.250 kg/semanal  
            Lixo recolhido diariamente: 6.650 kg/dia  
            Geração percapita de lixo:  6.650 kg/dia 
                                                         10.310 hab. 
                      ⇓                   ⇒     0,645 kg/hab.dia 
                                 

Média de 0,645 kg/hab.urbano 
 

O total de lixo recolhido diariamente é de aproximadamente 6,65 toneladas de lixo, para 
uma população estimada em 2010, em 10.310 habitantes urbano dos 7 municípios. 
 
Para fins de vida útil do aterro, levou-se em conta o crescimento populacional urbano 
descrito na tabela abaixo, que varia de cidade á cidade. Para se obter o valor de lixo 
gerado no futuro, se multiplicou o percentual (%) de crescimento urbano ao volume 
gerado atualmente. 

Nome do município 
População 
urbana em 

2010 

% 
crescimento 
urbano nos 
últimos 10 

anos  

Produção 
diária de 

lixo 
(ton/dia) 

atual  

Produção 
diária de 

lixo 
(ton/dia) 

futura  

Erval Grande 2.690 + 27,55 % 1,62 2,07 

São Valentim 1.744 + 10,87 % 1,50 1,66 
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Itatiba do Sul 1.729 - 3,57 % 0,96 0,93 

Barra do Rio Azul 403 + 10,71 % 0,12 0,13 

Faxinalzinho 1.273 - 0,16 % 0,77 0,77 

Entre Rios do Sul 2.130 + 2,95 % 1,56 1,61 

Benjamin Constant do Sul 341 + 33,20 % 0,12 0,16 

              TOTAL 10.310 hab - 6,65 7,33 
 

Ou seja a geração de lixo diário dos 7 municípios crescerá em torno de 10,23 %,pelos 
dados obtidos pelo atual crescimento populacional. E aumentaria de 6,65 ton/dia para 
7,33 ton/dia. 
 
Apesar de a população total e rural dos município ter diminuído a população urbana tem 
aumentado, e consequentemente o volume de lixo urbano, com um  crescimento anual 
em torno de 1,0 %. Dividindo-se a quantidade de lixo recolhida, pela população urbana 
temos 0,645 kg de lixo per capita, ou seja 0,645 kg/habitante/dia.   
 
A coleta é feita por caminhão caçamba com capacidade média de 5 m³, e feito 3 vezes 
por semana, por cidade e um peso aproximado de 2.860 kg. 
 
Cálculos: 
Do Volume de Lixo Gerado Diáriamente 
Pela média das coletas dos caminhões envolvidos na coleta dos 7 municípios, obteve-se 
em torno de 2.860 kg por 5 metro cúbico. 
 
Lixo recolhido diariamente: 6.650 kg/dia ou  11,63 m³/dia 
Lixo recolhido semanalmente: 6.650 x 5 = 33.250 kg/semanal  
572 kg  -----   1 m³ 
33.250 kg/semana  -----   X  =  58,13 m³/semana 
58,13 m³/semana x 4 = 232,52 m³/mês 
232,52 m³/mês x12 = 2.790,24 m³/ano 
 
Disposição em Aterro  : 
Diária: 11,63 m³ x 0,30 = 3,49 m³/dia, pois somente 30 % do volume gerado vai para o 
aterro, pois 70 % do material será triado ou compostado; 
Mensal: 232,52 m³/mês m³ x 0,30 = 69,76 m³/mês rejeito. 
Anual : 2.790,24 m³/mês m³ x 0,30 = 837,07 m³/ano de rejeito. 
 

Quantidade de rejeito á ser disposta em aterro diar iamente: 3,49  m³. 
232,52 m³/mês m³ x 0,30 = 69,76 m³/mês rejeito 

Quantidade de Lixo á ser disposta em aterro mensalm ente: 69,76 m³. 
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3.1.4 Legislação local em vigor 

O município não dispõe de lei específica para os resíduos sólidos, mas em sua lei maior, a 
Lei Orgânica Municipal, datada de 04 de março de 1990, nos capítulos e artigos em negrito 
á seguir: 

 
CAPITULO VII 

DA SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 

 
Art. 177 - Para atingir esses objetivos o Município promoverá em conjunto com a União e o 

Estado: 

I – Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e 
lazer; 

II – Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 

 
Art. 180 Ao sistema Único de Saúde, no âmbito do Município, além das atribuições inerentes, 

incumbe: 

I – Coordenar e integrar as ações e serviços municipais de saúde individual e coletiva; 

II – definir as prioridades e estratégias regionais de promoção da saúde; 

III – Regulamentar, controlar e fiscalizar as ações e serviços públicos e privados de saúde; 

IV – Controlar qualquer atividade e serviço que comporte risco à saúde, à segurança ou bem 
estar físico e psíquico do indivíduo e da coletividade, bem como ao meio ambiente; 

V – Fomentar a pesquisa, o ensino e o aprimoramento científico e tecnológico no 
desenvolvimento da área de saúde; 

VI – O planejamento e execução, das ações de controle do meio ambiente e de 
saneamento básico no âmbito do Município; 

 

CAPÍTULO IX 

DO MEIO AMBIENTE  

Art. 189 - Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo para as 
presentes e futuras gerações, cabendo a todos exigir do Poder Público a adoção de medidas 
nesse sentido. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, o Município desenvolverá ações permanentes 
de proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe, primordialmente. 

I – Prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão em qualquer de suas formas; 

II- Fiscalizar e normatizar a produção, o armazenamento, o transporte, o uso e o destino 
final de produtos, embalagens e substâncias potencialmente perigosas à saúde e aos recursos 
naturais; 
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III – Combater as queimadas responsabilizando o usuário da terra por suas conseqüências; 

IV – As pessoas físicas ou jurídicas, ou privadas que exercem atividades consideradas 
poluidoras ou potencialmente poluidoras, são responsáveis direta ou indiretamente, pelo 
acondicionamento, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos por elas produzidos; 

V – Proteção da natureza e ordenação territorial, mantendo uma faixa ou cinturão verde nas 
beiras de sangas ou rios de no mínimo quinze metros; 

VI – Lei municipal normatizará as punições por infração do inciso anterior, respeitando as leis 
superiores. 

Art. 190 - O município assegurará a participação das entidades comunitárias e da 
representativa da sociedade civil organizada, legalmente constituídas, na definição do Plano 
Diretor e das diretrizes gerais de ocupação do território, bom como na elaboração e 
implementação dos planos, programas e projetos que lhe sejam concernentes. 

Art. 191 - O município, através de lei, compatibilizará suas ações em defesa ao meio 
ambiente, aquelas do Estado. 

 

3.1.5 Estrutura operacional, fiscalizatória e geren cial 

 
Todo o serviço de limpeza urbana (operação e gerenciamento) é de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Obras e Habitação, atualmente sob responsabilidade do servidor e 
Secretário Municipal o Sr. Claudir João Zonin. Que coordena uma equipe de 40 servidores, 
sendo 12 deles exclusivo para os serviços de poda de árvores, limpeza de ruas, tapa 
buracos, pintura de sinalização de trânsito, corte de grama, recolhimento de entulhos,, 
abertura de valas, limpeza de esgoto, limpeza de terrenos e terraplanagem, coordenado 
pela Chefia de Serviços Gerais, hoje encabeçada pelo Sr. Darcy Wilson Petzen. 
 
Á todos os servidores é disponibilizado os seguintes EPIs: botina, bota de borracha, jaleco 
de manga longa, calça, luvas de raspa,  luvas de acrílico, protetor solar, protetor auricular, 
máscara e óculos escuros. 
 
Já a coleta e a destinação final em Aterro Sanitário dos RSU de São Valentim é feita pela 
Empresa Balena & Balena de Erval Gramde,RS. 
A Unidade Básica de Saúde de São Valentim gera resíduos resultantes de atividades 
exercidas nos SERVIÇOS DE SAÚDE que, por suas características, necessitam de 
processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua 
disposição. Seu acondicionamento é feito pela Secretaria Mun. de Saúde , através de um 
funcionário que utiliza:  
 
04 sacos de lixo de 100 litros 
04 sacos de lixo de 15 litros 
05 sacos de lixo (contaminado) de 30 litros. 
 
A disposição final é feita pela Empresa Servioeste da Cidade de Chapecó,SC, que faz a 
coleta e a destinação final, devidamente licenciada para operar. 
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Já as lâmpadas fluorescentes são armazenadas e destinadas legalmente pela Empresa 
Cetric de Chapecó,SC. 
 
A fiscalização para a disposição inadequada dos RSU ou outro impacto ambiental, fica a 
cargo do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, pelo Fiscal Ambiental Evandro Meneghetti. 
 

3.1.6 Iniciativas e capacidade de educação ambienta l 

 
Todas as cinco (05) escolas públicas municipais atem um projeto de reciclagem de papel, 
onde as escolas guardam todo o papel usado e depois encaminham para a reciclagem, 
inclusive isso é feito na prefeitura e nas Secretarias de Educação e Agricultura.  
 
Na Secretaria de Educação foi implantado uma política de só imprimir os e-mails que são 
necessários, e geralmente usamos rascunhos nas demais impressões. Folhas novas só 
em documentos. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, iniciou um 
projeto de compostagem de lixo orgânico para as hortas escolares. 
 
No total são 05 escolas, envolvendo aproximadamente 715 estudantes e 122 professores 
e funcionários das escolas. Á seguir a descrição das escolas e do material produzido 
diariamente: 
 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Azídia dos Santos Capellari: 
Lixo seco: 2 kg.  
Lixo Orgânico: 17 kg. 
Professores: 28 
Funcionários: 10 
Estudantes: 198  
 
Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro: 
Lixo Seco: 2 kg. 
Lixo Orgânico: 7 kg. 
Professores: 16 
Funcionários: 8 
Estudantes: 81 
 
Escola Estadual de Educação Básica São Valentim: 
Lixo Seco: 5 kg. 
Lixo Orgânico: 25 kg. 
Professores: 34 
Funcionários: 8 
Estudantes: 324 
 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Vista Alegre: 
Lixo Seco: 2 kg. 
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Lixo Orgânico: 3 kg. 
Professores: 8 
Funcionários: 2 
Estudantes: 62 
 
Escola Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente: 
Lixo Seco: 3 kg. 
Lixo orgânico: 7 kg. 
Professores: 5 
Funcionários: 3 
Estudantes: 50 
 
A Lei orgânica Municipal define: 
 

Art. 136 - O Município deverá elaborar um política para o Ensino 
Fundamental, o ensino Técnico e Médio visando: 

I – Preparar recursos humanos para atuarem nos setores da economia 
primária, secundária, terciária e serviços; 

II – Atenção à peculiaridade do ensino técnico, tratando-se diferencialmente, 
de acordo com a especialidade de cada modalidade; 

III – O ensino agrícola deverá auxiliar na implantação da reforma agrária; 

IV – Auxiliar a preservação do meio-ambiente; 

V – Contribuir para a permanente atualização dos profissionais que atuam na 
educação técnica profissional. 

 

Além do cumprimento da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a 
educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências. 

3.2 Situação dos resíduos sólidos 

3.2.1 Dados gerais e caracterização 

O município de São Valentim, tem seus resíduos urbanos (lixo) recolhidos pela Empresa 
Terceirizada "Balena & Balena", são do tipo domiciliar e comercial, sendo levado ao 
Aterro Sanitário na cidade vizinha de Erval Grande. 
 
A quantidade diária de lixo gerada pelo município é de aproximadamente 1,50 
toneladas/dia de uma população urbana de 1.744 e de uma rural de 1.888 habitantes.  
 
A empresa que opera a usina e o recolhimento é a "Balena &Balena", situada no município 
de Erval Grande, RS. 

O recolhimento de lixo é feito 3 dias por semana (2ª, 4ª e 6ª feira). 
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Porém deste total somente o rejeito irá para deposição em aterro, depois de passar pela 
usina de triagem e compostagem  em Erval Grande, sendo este de aproximadamente 30 
% do total gerado, que gerará um volume diário para o aterro de 0,45 ton/dia ou 1,8 
ton/mês de rejeito.  

 
A composição do física do lixo municipal urbano de São Valentim em percentual é de 
aproximadamente:  

 
Componentes                                                  Percentual (%) 
Borracha       0,73 
Couro       0,09 
Madeira       4,36 
Matéria Orgânica putrescível                      48,61 
Metais ferrosos       3,72 
Metais não-ferrosos     3,22 
Papel       8,73 
Papelão       6,32 
Plástico duro      5,70 
Plástico mole               10,23 
Trapos       0,96 
Vidro       3,85 
Outros materiais      3,48 
Total                                                               100 % 

 
Dos Parâmetros Físicos dos Resíduos: 
 
De acordo com as análises dos parâmetros físicos, executadas  pela Equipe Técnica que 
elaborou o Projeto da usina de Lixo situada em Erval Grande, obtivemos os seguintes 
resultados dos parâmetros descritos abaixo. 
 
A Densidade Aparente de um corpo é a razão de seu peso para seu volume. É portanto o 
peso da unidade de volume desse corpo, representado por ρ,  
onde tem-se :     ρ =  P 
                                 V 
Para determinar a densidade aparente encheu-se o tambor de volume conhecido (0,1 m³) 
com os resíduos sólidos e procedeu-se em seguida a pesagem. A densidade aparente é 
uma relação entre a massa da amostra pelo volume: kg/m³. As amostras foram coletadas 
no local de triagem e compostagem de Erval Grande, sede do Consórcio, antes do início 
da triagem, no dia 23 de janeiro de 2014, com tempo bom, e levadas para pesagem, 
descontando o peso obtido do peso do caminhão vazio. 
 
A coleta é feita por caminhão caçamba com capacidade média de 5 m³, e feito 3 vezes 
por semana, e um peso aproximado de 2.860 kg. 
 
Para um peso total de amostra de 2.860 kg  e volume de 5 m³, obtendo-se uma 
Densidade Aparente : 572 kg/ m³. 
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Quantidade de Resíduos Sólidos a ser tratada e disp osta por São Valentim: 
 
Dados:  População atendida (Urbana): 1.744 habitantes ( IBGE 2010) 

            Crescimento populacional urbano médio do município: 10,87 %. 

Nome do 
município 

População 
total em 2010  

% 
crescimento 

total nos 
últimos 10 

anos 

População 
urbana em 

2010 

% 
crescimento 
urbano nos 
últimos 10 

anos 

Produção 
diária de 

lixo 
(ton/dia) 

São Valentim 3.632 - 11,61 % 1.744 + 10,87 % 1,50 

Fonte: Sidra, IBGE, 2014. 
                         
Média de 0,860 kg/hab.urbano 

O total de lixo recolhido diariamente em São Valentim é de aproximadamente 1.464 kgs 
de lixo urbano e de 763 kg/dia na zona rural . Porém destes somente 2.227 kg/dia ou 
2,23 ton/dia são coletados. 
 
Para fins de vida útil do aterro, levou-se em conta o crescimento populacional urbano 
descrito na tabela abaixo. Para se obter o valor de lixo gerado no futuro, se multiplicou o 
percentual (%) de crescimento urbano ao volume gerado atualmente. 

Nome do município 
População 

total em 
2010 

% 
crescimento 
urbano nos 
últimos 10 

anos 

Produção 
diária de 

lixo 
(ton/dia) 

atual 

Produção 
diária de 

lixo 
(ton/dia) 

futura 

São Valentim 3.632 + 10,87 % 2,23 2,47 

Ou seja a geração de lixo diária do município crescerá em torno de 10,87 %,pelos dados 
obtidos pelo atual crescimento populacional. E aumentaria de 2,23 ton/dia para 2,47 
ton/dia de lixo á ser disposto no aterro sanitário de Erval Grande. 
 

3.2.2 Geração 

 
Se usou a média de 0,860 kg/hab para se determinar a partir da população a quantidade 
de lixo gerada tanto na zona rural quanto urbana. 

 
Tabela 3.2 - Quantidade de lixo gerada pelos domicí lios particulares permanentes, 

por forma de destino do lixo em perímetro urbano e rural de São Valentim, RS 

Situação do 
domicílio Destino do lixo 

Variável  

Domicílios 
particulares 

permanentes 
(Unidades)  

Domicílios 
particulares 

permanentes 
(Percentual)  

População 
(hab.) 

Quantidade de lixo 
gerada diariamente  

(kg/dia) 

Urbana 
Total 623 51,92 1.744 1.500 
Coletado 608 50,67 1.702 1.464 
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Coletado por serviço de 
limpeza  608 50,67 1.702 1.464 

Coletado em caçamba 
de serviço de limpeza  - - - - 

Queimado (na 
propriedade)  10 0,83 28 24 

Enterrado (na 
propriedade)  5 0,42 14 12 

Jogado em terreno 
baldio ou logradouro  - - - - 

Rural 

Total 577 48,08 1.888 1.624 
Coletado 271 22,58 887 763 
Coletado por serviço de 
limpeza  241 20,08 789 679 

Coletado em caçamba 
de serviço de limpeza  30 2,50 98 84 

Queimado (na 
propriedade)  232 19,33 759 653 

Enterrado (na 
propriedade)  55 4,58 180 155 

Jogado em terreno 
baldio ou logradouro  12 1,00 39 34 

Total 1.200 100 % 3.632 3.124 
Fonte: IBGE, Censo 2010, Balena & Balena, 2014 e INDESSC, 2014. 
 
Conforme os dos obtidos na tabela 3.2 acima, o município de São Valentim gera 
diariamente 3.124 kg/dia ou 3,12 ton/dia. Porém destes somente 2.227 kg/dia ou 2,23 
ton/dia são coletados.  
 
O restante ou é queimado ou é enterrado ou é jogado em terreno baldio, sendo assim 
878 kg/dia ou 0,88 ton/dia de lixo é destinado inadequadamente. 
 

3.2.3 Coleta e transporte 

 
A coleta de lixo é feita em toda a área urbana do município (608 domicílios e 1.702 
habitantes urbanos, e 271 domicílios e 887 habitantes da zona rural), perfazendo 
aproximadamente 97,59 % da população urbana, e de 46,97 % da população rural do 
município,  atendida pelo recolhimento de lixo. O restante queima, aterra ou joga em 
terrenos baldios, todos de modo inadequado. 
 
O total de lixo recolhido diariamente é de aproximadamente 2,23 toneladas de lixo, para 
uma população censeada em 2010 de 2.589 habitantes, ou 71,28 % da população total é 
atendida pela coleta. 
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Apesar de a população rural dos município ter diminuído a população urbana tem 
aumentado, e consequentemente o volume de lixo urbano, com um  crescimento anual 
na ordem de 10,87 %. Dividindo-se a quantidade de lixo recolhida, pela população 
urbana temos 0,860 kg de lixo per capita, ou seja 0,860 kg/habitante/dia.   
 
O processo a ser adotado á partir deste projeto da operação dos Centros de Triagens e 
compostagem dos municípios membros (Usina de Erval Grande), é a implementação da 
Coleta Seletiva, que consiste na separação, na própria fonte geradora, dos componentes 
dos resíduos urbanos, que podem ser recuperados e reciclados, mediante um 
acondicionamento distinto para cada componente ou grupo de componentes.  
 
Estes resíduos coletados são levados á um centro de triagem e compostagem, onde são 
separados e compostados, sendo somente seu rejeito aterrado. 
 

3.2.4 Destinação e disposição final 

 
O total de lixo recolhido diariamente é de aproximadamente 2,23 toneladas de lixo, para 
uma população censeada em 2010 de 2.589 habitantes, ou 71,28 % da população total é 
atendida pela coleta. 
 
E é levado para a Usina de Reciclagem da Empresa Balena & Balena em Erval Grande, 
cuja parte orgânica é compostada e o rejeito adequado em células no aterro sanitário, 
revestido com lona PEAD de 2 mm. Figura 3.1 - 08 e 09. 
 

 
Figura 3.1 - 08 

Detalhe do Aterro Sanitário de Erval Grande, RS 
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Figura 3.1 - 09 
Detalhe do Centro de Triagem e do Centro de Compost agem de Erval Grande, RS 

  
 

3.2.5 Custos 

 
Os custos gerados por todos os serviços de coleta e destinação final dos RSU, incluso os 
hospitalares, é mensalmente de R$ 16.356,00, sendo: 
 
- R$ 9.827,00 da Coleta e destinação final dos RSU feita pela Empresa Balena & Balena; 
- R$ 201,00 da Coleta e destinação final das lâmpadas pela Empresa Cetric; 
- R$ 370,00 da Coleta e destinação final dos resíduos de saúde, feita pela Empresa 
Servioeste; 
- R$ 4.100,00 gastos de pessoal pela Prefeitura; 
- R$ 1.858,00 gastos de maquinários pela Prefeitura. 
 
Já a média mensal da taxa de lixo cobrada é de R$ 2.860,67, havendo assim um déficit na 
área dos RSU de aproximadamente R$ 13.495,33 mensais.  
 
Acumulando no ano um déficit de R$ 161.943,96, conforme os dados fornecidos pelo setor 
de Finanças da Prefeitura Municipal de São Valentim. 
 

3.2.6 Competências e responsabilidades 

 
A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos 
sólidos provenientes da limpeza pública são de responsabilidade do órgão municipal 
competente, no caso de São Valentim da Secretaria Municipal de Obras e Habitação. 
 
Os sistemas de limpeza urbana são elementos essenciais ao planejamento urbano, à 
proteção e conservação do meio ambiente e acima de tudo, à garantia de uma qualidade 
de vida satisfatória para a população. São definidos como os serviços que tem sob sua 
responsabilidade a execução da coleta, remoção, transporte e destino final de resíduos 
sólidos em geral, remoção de podas, varrição e lavagem de vias públicas, conservação de 
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monumentos, entre outros e possuem estreita relação com todos os demais componentes 
do saneamento básico, em especial com a drenagem urbana. 
 
No que tange à competência do município, hoje reconhecido como o titular dos serviços de 
saneamento básico, existe a obrigação legal de elaborar dois instrumentos: o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007, art. 9º, I) e o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010, art. 14, V). 
 
Existe, ainda, a opção pela elaboração do plano intermunicipal de resíduos sólidos (Lei nº 
12.305/2010, art. 14, IV), para aqueles Municípios que desejarem atuar por meio de 
soluções consorciadas e desde que este plano preencha os requisitos do plano de gestão 
integrada (Lei nº12.305, art. 18, § 9º). Aliás, a utilização de consórcios públicos também é 
bastante estimulada pela Lei nº 11.445/2007. 
 
A coleta do lixo domiciliar produzido em imóveis residenciais, em estabelecimentos 
públicos e no pequeno comércio são efetuados pelo órgão municipal encarregado da 
limpeza urbana. 
 
Para esses serviços, podem ser usados recursos próprios da prefeitura, de empresas sob 
contrato de terceirização ou sistemas mistos, como o aluguel de viaturas e a utilização de 
mão-de-obra da prefeitura. 
O lixo dos "grandes geradores" (estabelecimentos que produzem mais que 120 litros de 
lixo por dia) deve ser coletado por empresas particulares, cadastradas e autorizadas pela 
prefeitura. 
 
No caso dos planos municipais de saneamento básico, o artigo 11 da Lei nº 11.445/2007 
estabeleceu que a existência do plano de saneamento é condição de validade para os 
contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico. 
 
Isso significa que novos contratos de concessão somente podem ser celebrados mediante 
a existência de plano, e os contratos antigos, por força do que dispõe o art. 58, que 
modificou o art. 42 da Lei nº 8.987/1995 (Lei das Concessões), deveriam ter sido 
regularizados, mediante a elaboração do plano, até 31 de dezembro de 2010. 
 
Em relação ao plano de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 12.305/2010 é mais 
objetiva. De acordo com seu art. 55, o prazo para elaboração é de 2 anos, ou seja, até 
agosto de 2012. 
 
Conforme determina a Lei 12.305, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos é condição para os Municípios terem acesso a recursos da União destinados a 
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 
sólidos. Serão priorizados no acesso a esses recursos os municípios que optarem por 
soluções consorciadas ou que implantarem a coleta seletiva com a participação de 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores. 
 
Conforme o Art. 8º da Lei Estadual nº. 9.921 de 27 de Julho de 1993, a coleta, o 
transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos sólidos de 
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saúde , são de responsabilidade da fonte geradora independentemente da contratação de 
terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades. 
 
Segundo o Art. 8º da Lei Estadual nº. 9.921 de 27 de Julho de 1993, a coleta, o transporte, 
o tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos sólidos de 
estabelecimentos industriais  são de responsabilidade da fonte geradora 
independentemente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, para 
execução de uma ou mais dessas atividades. 
 
A Resolução nº 313, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 29 de 
outubro de 2002, define resíduo sólido industrial como todo o resíduo que resulte de 
atividades industriais e que se encontre nos estados sólido, semi-sólido, gasoso – quando 
contido, e líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou 16 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta 
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição. 
 
Conforme demonstrado no quadro 6 fundamentado no Art. 8º da Lei Estadual nº. 9.921 de 
27 de Julho de 1993, que dispões sobre a coleta, o transporte, o tratamento, o 
processamento e a destinação final dos resíduos sólidos da construção civil  são da 
fonte geradora e na Resolução CONAMA nº. 307 de 05 de Julho de 2002, que estabelece 
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
Conforme demonstrado no quadro 6, fundamentado no Art. 8º da Lei Estadual nº. 9.921 de 
27 de Julho de 1993, a coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação 
final dos resíduos sólidos especiais  são da fonte geradora. 
 
Os resíduos especiais representam os resíduos que têm características de corrosividade 
reatividade, toxidade, apresenta riscos à saúde ou ao meio ambiente, classificados na sua 
maioria, pela NBR/ABNT 10.004/04, Classe I, e necessitam passar por processos 
diferenciados em seu manejo, com ou sem tratamento prévio, podendo conter material 
biológico, químico ou radioativo. 
 
Tendo em vista, que os fornecedores e comerciantes estão tendo um tempo para se 
adaptar a nova legislação ambiental que exige a elaboração e execução do PGRS e a 
implantação do sistema de logística reversa para fontes geradoras de resíduos especiais, o 
município de São Valentim em parceria com outras entidades tem implantado pontos de 
coleta de resíduos especiais, para a disposição final ambientalmente adequada desses 
resíduos, evitando que os mesmos sejam encaminhados a usina de triagem do município 
ou que sejam lançados inadequadamente no meio ambiente. 
 
O município vem recolhendo nesses pontos de coleta resíduos especiais, como pilhas, 
baterias, materiais eletrônicos pequenos, lâmpadas fluorescentes e embalagens de 
agrotóxicos. 
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As lâmpadas fluorescentes trocas pela manutenção da iluminação pública, são destinadas 
através da Empresa Cetric de Chapecó, SC, as demais são de responsabilidades dos 
vendedores e da empresa produtora. 
 

3.2.7 Carências e deficiências 

 
As principais carências e deficiências de gestão municipal ocorrentes em São Valentim 
são o não cumprimento:  
- da lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tais como 
jogar lixo em locais inadequados (lotes vazios, cursos de água e drenagens pluviais, 
etc),e as penalidades em leis municipais;  
- do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008 regulamenta a Lei no 9.605 e outras,tais 
como: 

� o não atingimento da universalidade (100%) na prestação do serviço público;  
� a ausência da coleta continuada de resíduos em aglomerados subnormais, no 

meio rural e em distritos;  
� a ocorrência de pontos viciados com deposição irregular de resíduos diversos;  
� a inexistência de controle da ação de privados – costumeiramente geradores de 

RSS, transportadores e receptores de RCC, sucateiros e ferro velho;  
� as dificuldades gerenciais;  
� as fragilidades de sustentação econômica; e  

 
Conforme vimos no ítem 3.2.2 deste diagnóstico do PMGIRS na tabela 3.2, o município 
de São Valentim gera diariamente 3.124 kg/dia ou 3,12 ton/dia. Porém destes somente 
2.227 kg/dia ou 2,23 ton/dia são coletados,  ou seja somente 71,29 % são coletados, e 
deste a maior parte é na zona rural onde somente 49,97 % dos domicílios tem algum tipo 
de coleta. necessitando de esforços municipais para atingir a universalização do serviço 
que é de 100%, cumprindo assim a legislação vigente. 
 
O restante ou é queimado ou é enterrado ou é jogado em terreno baldio, sendo assim 
878 kg/dia ou 0,88 ton/dia de lixo é destinado inadequadamente, que deve. 
 
A quantidade de resíduos resultantes de podas ultrapassa a capacidade de recolhimento 
da Prefeitura Municipal, principalmente nos meses de maio, junho, julho e agosto, visto que 
nestes meses, em razão do inverno, as podas são constantes. Necessitando do 
aprimoramento da infraestrutura disponibilizada, com aquisição de mais equipamentos 
triturados e funcionários. 
 
A deposição irregular de lixo verde ou urbano em áreas urbanas e impróprias, ainda é uma 
realidade, que deve ser melhorada com a melhora da fiscalização, bem como de uma 
legislação específica para resíduos sólidos á ser implementada. 
 
A ausência da coleta continuada de resíduos em aglomerados (vilas, povoados 
subnormais) no meio rural e em distritos. 
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A inexistência de controle da ação de privados, costumeiramente geradores de RSS, 
transportadores e receptores de RCC, sucateiros e ferro velho, eletrodomésticos. 
 
Dificuldades gerenciais, recursos humanos, capacidade laborativa treinada. 
 
Fragilidades de sustentação econômica, alto custo para equipamentos, maquinas 
especiais, comunidade pequena cuja demanda é pequena para grandes investimentos no 
setor. 
 
Inexistência de espaços próprios para depósito, armazenagem, transporte e para coleta 
seletiva. 
 
As questões avaliadas seguiram a categoria adotada para elaboração deste diagnostico, 
nos aspectos principais. As tabelas na seqüência apresentam as principais deficiências 
apontadas pela equipe técnica do INDESSC, pela comunidade nas plenárias  territoriais e 
na Conferência Municipal: 

 
Quadro 3.2 - 01 

Quadro de Deficiências 
Serviços de Limpeza Pública Existente no Município 

Nº Deficiências Justificativas 

1 

Rotas de Coleta de 
Resíduos do interior 
muito longa e em 
intervalos menores 
 
 

As rotas estabelecidas para coletas no interior correspondem a 
uma vez por mês, sabendo que é comum a utilização dos 
resíduos orgânicos para compostagem no interior e que a 
quantidade de resíduos por eles gerados não é elevada se 
comparada à dos residentes na zona urbana, e comum 
estabelecerem rotas longas, porem, atualmente a população 
do interior também se alimenta de inúmeros alimentos 
industrializados, e os resíduos destes ficam armazenados ate a 
coleta, este armazenamento gera desconforto para população 
rural, alem de mau cheiro e de ser possível ponto de geração 
de vetores. A coleta deve ser feita em intervalos menores, 
meta até 1 vez por semana. 

2 

Falta regulamentação 
de lixeiras 
comunitárias e 
públicas 
 

As lixeiras que existem são de iniciativa da própria 
comunidade, não existindo por parte da prefeitura nenhuma 
medida de manutenção nem gerenciamento das existentes, 
bem como o estudo de implantação de novas lixeiras.  
A falta de lixeiras padronizadas, geram problemas estéticos na 
cidade, permite que animais de rua (gato, cachorro) viram 
cestos ou rasgam sacos com lixo deixando os expostos em 
ruas e calçadas, ainda dificultam a coleta podendo serem 
causadores de problemas ergonômicos nos funcionários que 
realizam a coleta, pois muitas vezes terem que erguer cestos 
ou sacos com peso ou em condição inadequada. 

3 
Falta de um trabalho 
de coleta seletiva 
 

Constatou-se que não há separação de recicláveis, ou seja, os 
munícipes destinam erroneamente, todos os seus resíduos 
juntos, independente de suas características. Havendo assim 
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uma maior quantidade de resíduos sendo encaminhada ao 
aterro. 

4 

Ausência de controles 
formais de coleta e 
destinação de 
resíduos 

Falta detalhamento de quantidades coletadas e destino final 
dos resíduos coletados, juntamente com a emissão de 
certificados de destinação 
 

5 
Falta de trabalhos de 
educação ambiental 

Percebeu-se que no município há poucas, mas importantes  
campanhas em colégios e na comunidade no geral, que 
incentivem a redução e minimização de resíduos gerados. 

6 
Falta de trabalhos de 
educação ambiental 
 

Constatou-se que nos postos de saúde, bem como algumas 
farmácias, há duvidas entre os funcionários, referente à 
separação, destinação e armazenamento adequado dos 
resíduos de serviço de saúde e algumas vezes ocorrem à 
destinação inadequada desses resíduos, misturando, por 
exemplo: contaminados com perfuro cortantes.  

7 
Deposição de lixo em 
terrenos baldios 

Os terrenos baldios são locais de depósitos de resíduos de 
toda natureza. 

8 
Inexistência de 
gerenciamento dos 
Resíduos Funerários 

No cemitério, não existe separação dos resíduos sólidos dos 
resíduos funerários, cujo destino é o lixo comum. As funerárias 
não tem plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

9 

Falta de separação e 
destinação correta dos 
Resíduos Especiais – 
pilhas, baterias, 
lâmpadas 
fluorescentes 
 

O município não tem programas específicos de separação dos 
resíduos especiais,bem como locais de recebimentos destes 
materiais. São comumente destinados com o lixo comum. 
Foi constatado no município apenas um estabelecimento 
comercial com ponto de destinação deste tipo de material. 

10 
Resíduos Industriais 
 

A Prefeitura não conseguiu caracterizar de forma objetiva os 
resíduos e as quantidades geradas pelas indústrias do 
município. 

11 
Empresas de coleta e 
destinação final de 
entulhos 

Armazenamento inadequado dos resíduos da construção civil e 
entulhos 
 

12 
Falta cadastro dos 
catadores de 
recicláveis 

Existem no município de São Valentim, algumas pessoas que 
realizam de maneira informal a coleta de alguns tipos de 
resíduos recicláveis. Porem não há nenhum cadastro na 
prefeitura e nem programas de assistência social que 
assegurem o trabalho dos catadores. 

13 

Armazenamento 
inadequado de 
resíduos de serviço de 
saúde no Posto de 
Saúde 

Foi verificado que o local destinado para armazenamento dos 
resíduos ate a sua coleta para posterior destinação final não é 
adequado. No mesmo local encontra-se cilindros de oxigênio, 
bem como outros materiais que não poderiam estar 
armazenados no mesmo local dos resíduos. 

14 
Falta de cuidado com 
Pneus 

Não há no município nenhum programa de controle e 
acompanhamento referente a destinação final adequada dos 
pneus.  

15 Taxa de Lixo Existência de uma taxa de lixo  , mas que não cobre os custos 
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Quadro 3.2 - 02 
Quadro de Deficiências: Aspectos Legais 

 

Nº Deficiências Justificativas 

1 
Taxa de coleta de lixo 
 

É cobrado dos munícipes taxa referente à coleta, mas não da  
destinação final dos resíduos sólidos urbanos,devendo haver 
uma adequação no código tributário municipal, definindo 
todos os custos dos serviços de limpeza urbana, hoje 
deficitários.  

2 
Falta legislação 
municipal 
 

Não há uma legislação municipal, que defina a política 
municipal de resíduos sólidos, na qual contempla direitos e 
deveres de munícipes, comerciantes e industria a respeito de 
coleta, transporte e destinação final dos resíduos.    

3 

Não cumprimento de 
especificações da Lei  
Nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010. 

Esta lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, 
bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e 
ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os 
perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 
público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.  
Art. 9o  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve 
ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos.  
Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas 
de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o 
uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 
público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. 
Educação ambiental 
Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a 
minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de 
evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública 
relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

4 

Não cumprimento de 
especificações Decreto 
nº 7.404, de 23 de 
dezembro de 2010. 
 

§ 1o  A implantação do sistema de coleta seletiva é 
instrumento essencial para se atingir a meta de disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme 
disposto no art. 54 da Lei nº 12.305, de 2010.  
§ 2o  O sistema de coleta seletiva será implantado pelo titular 
do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos e deverá estabelecer, no mínimo, a separação de 
resíduos secos e úmidos e, progressivamente, ser estendido 
à separação dos resíduos secos em suas parcelas 
específicas, segundo metas estabelecidas nos respectivos 
planos.  
Art. 41.  Os planos municipais de gestão integrada de 
resíduos sólidos definirão programas e ações para a 
participação dos grupos interessados, em especial das 
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cooperativas ou outras formas de associação de catadores 
de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda. 

5 

Não cumprimento de 
especificações da Lei 
Estadual nº. 9.921 de 27 
de Julho de 1993 são as 
balizadoras no RS para 
a coleta, o transporte, o 
tratamento, o 
processamento e a 
destinação final dos 
resíduos sólidos 
municipais. 
 

 
 Art. 1º - A segregação dos resíduos sólidos na origem, 
visando seu reaproveitamento otimizado, é responsabilidade 
de toda a sociedade e deverá ser implantada gradativamente 
nos municípios, mediante programas educacionais e projetos 
de sistemas de coleta segregativa.  
§ 2º - Os municípios darão prioridade a processos de 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, através da coleta 
segregativa ou da implantação de projetos de triagem dos 
recicláveis e o reaproveitamento da fração orgânica, após 
tratamento, na agricultura utilizando formas de destinação 
final, preferencialmente, apenas para os rejeitos desses 
procedimentos. 
Art. 3º - Os sistemas de gerenciamento dos resíduos sólidos 
terão como instrumentos básicos planos e projetos 
específicos de coleta, transporte, tratamento, processamento 
e destinação final a serem licenciados pelo órgão ambiental 
do Estado, tendo como metas a redução da quantidade de 
resíduos gerados e o perfeito controle de possíveis efeitos 
ambientais. 
§ 1º - Fica vedada a descarga ou depósito de forma 
indiscriminada de resíduos sólidos no solo e em corpos 
d’água. 
§ 2º - A acumulação temporária de resíduos sólidos de 
qualquer natureza somente será tolerada, caso não ofereça 
risco de poluição ambiental, mediante autorização prévia do 
órgão ambiental do Estado. 
Além dos artigos 4º e 5º. 
Art. 6º - Os planos diretores, bem como os demais 
instrumentos de política de desenvolvimento e de expansão 
dos municípios, deverão prever os espaços adequados para 
instalação de tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos urbanos. 

6 

Não cumprimento de 
especificações da 
Resolução CONAMA 
358, de 29 de abril de 
2005 

Art. 7º Os resíduos de serviços de saúde devem ser 
acondicionados atendendo às exigências legais referentes ao 
meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, ou, na sua 
ausência, às normas e critérios internacionalmente aceitos. 

 
Quadro 3.2 - 03 

Quadro de Deficiências: Aspectos Financeiros 

Nº Deficiências Justificativas 

1 Orçamento 
Um orçamento e um PPA que não contemplam receitas por 
secretaria, não contempla despesas específicas por 
programas para a limpeza pública. 
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2 
Arrecadação da Taxa de 
Coleta de Lixo 

Existe arrecadação da Taxa de Coleta de Lixo, ficando todas 
as despesas de coleta e limpeza publica á cargo da 
municipalidade, gerando um déficit de mais de 82% em 
relação à arrecadação, ou seja, há despesas maiores que a 
receita, sem arrecadação para o setor de limpeza pública. 
Descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal vigente.  

 

3.2.8 Iniciativas relevantes 

 
O conhecimento das experiências exitosas do município auxiliará no preparo das 
discussões para o planejamento de ações locais.  
 
O Município de São Valentim dispõe hoje uma turma de Serviços Gerais, com 12 
funcionários exclusivos e maquinários, que executa as podas, limpeza de valas, etc, que 
garante um bom atendimento as demandas municipais, principalmente no perímetro 
urbano. 
 
A disposição final dos RSU são feitas em conjunto com mais 6 (seis) municípios na cidade 
de Erval Grande, em área da Prefeitura Municipal deste município, e operada pela 
Empresa Balena & Balena, que tem um centro de triagem, compostagem e aterro sanitário 
devidamente licenciado. o que garante uma ação conjunta com os municípios vizinhos e 
que está atualmente em fase de constituição de um Consócio Intermunicipal para esta 
finalidade, onde São Valentim e Erval Grande são protagonistas e grandes estimuladores. 
 
As 5 escolas municipais tem coleta programa de separação e destinação final adequada 
de seu lixo, sendo que na Escola Municipal de São Pedro tem compostagem e horta 
escolar, havendo um trabalho de  educação ambiental feito pelas escolas municipais e 
várias outras iniciativas das demais escolas públicas. 
 

3.2.9 Legislação e normas brasileiras aplicáveis 

 
No que tange à competência do município, hoje reconhecido como o titular dos serviços de 
saneamento básico, existe a obrigação legal de elaborar dois instrumentos: o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010, art. 14, V). Além da utilização de 
consórcios públicos estimulada pela Lei nº 11.445/2007. 
 
Estas duas legislações Federais, mais a Lei Estadual nº. 9.921 de 27 de Julho de 1993 são 
as balizadoras no RS para a coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a 
destinação final dos resíduos sólidos municipais.  
 
O município não dispõe de lei específica para resíduos sólidos, mas em sua Lei orgânica a 
princípios de preservação do meio ambiente e de políticas públicas com sustentabilidade. 
A legislação e as normas indicadas são descritas no quadro á seguir: 
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Constituição da República Federativa do Brasil de 05 out. 1988.  
 
Decreto nº. 3.694, de 21 de Dezembro de 2000. Altera e inclui dispositivos ao Decreto no 
98.816 de 11 de janeiro de 1990, que dispõe sobre o controle e a fiscalização de 
agrotóxicos, e dá outras providências. 
 
Decreto nº. 3.828, de 31 de Maio de 2001. Altera e inclui dispositivos ao Decreto no 
98.816, de 11 de janeiro de 1990, que dispõe sobre o controle e a fiscalização de 
agrotóxicos e da outras providências.  
 
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 
 
Lei Estadual nº. 7.747, de 22 de Dezembro de 1982. Dispõe sobre o controle de 
agrotóxicos e outros biocidas a nível estadual e dá outras providências.  
 
Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos.  
 
Lei nº. 9.974, de 6 de Junho de 2000. Altera a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que 
dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o 
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e 
afins, e dá outras providências. 
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4 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 

4.1 Aspectos gerais 

4.1.1 Perspectivas para a gestão associada com muni cípios da região 

 
Os municípios da região, incluso o município de São Valentim, tem seus resíduos 
urbanos (lixo) recolhidos e destinados pela Empresa Terceirizada "Balena & Balena", que 
depositam em área pública do Município de Erval Grande, resíduos do tipo domiciliar e 
comercial, sendo levado ao Aterro Sanitário Municipal desta cidade vizinha. 
 
A quantidade diária de lixo gerada pelos municípios que depositam neste aterro sanitário 
controlado é de aproximadamente  6,65 toneladas/dia. Sendo assim distribuída por 
município: 

 
Nome do município População 

total em 2010  
População 
urbana em 

2010 

% 
População 

Urbana 

Produção diária de 
lixo (ton/dia) 

Erval Grande 5.163 2690 53,10 % 1,62 

São Valentim 3.632 1744 48,02 % 1,50 

Itatiba do Sul 4.171 1729 41,45 % 0,96  
Barra do Rio Azul 2.003 403 20,11 % 0,12  

Faxinalzinho 2.567 1273 49,59 % 0,77  

Entre Rios do Sul 3.080 2130 69,16 % 1,56  

Benjamin Constant do Sul 2.307 341 14,78 % 0,12  

              TOTAL 22.923 hab 10.310 hab - 6,65 
                              

 
Os 07  municípios já se reuniram na Prefeitura de Erval Grande em 2014, e estão em 
processo de constituição de um Consórcio Intermunicipal, que assumirá todos os 
serviços de destinação final dos RSS destes municípios. Figura 4.1 - 01. 
 
 
Bem como a estimulação para uma Cooperativa de Catadores que serão responsáveis 
pela triagem na Usina de Reciclagem á ser construída pelo futuro Consórcio em Erval 
Grande. (Figura 4.1- 02 onde vemos o projeto da futura Central de Triagem, 
Compostagem e Aterro Sanitário de Rejeito. 
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Figura 4.1 - 01 
Reunião dos municípios em Erval Grande em 2014 para  a discussão inicial para 

constituição do Consórcio Intermunicipal de RSS 

 
 

Figura 4.1 - 02 
Detalhe do projeto da futura Usina de Lixo em Erval  Grande, á ser construída pelo 

futuro Consórcio Intermunicipal 
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4.1.2 Definição das responsabilidades públicas e pr ivadas 

 
A definição das responsabilidades está relacionada com a implementação e 
operacionalização do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 
do município, incluídas as etapas dos planos de gerenciamento de resíduos a que se 
refere o art. 20º da Lei nº 12.305/10 a cargo do poder público. 
 
O capítulo III, seção I da mesma lei relata as responsabilidades dos geradores e do Poder 
Público no manejo dos resíduos sólidos. No seu art. 27 é disposto que as pessoas físicas 
ou jurídicas referidas no art. 20 da mesma lei, são responsáveis pela implementação e 
operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo 
órgão competente na forma do art. 24, observando algumas condições: 
 
§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não 
isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos 
que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou 
rejeitos. 
 
§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que 
forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas 
ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5o do art. 19. 
 
Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade 
pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos 
pelo art. 33, com a devolução. 
 
Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o 
dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública 
relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 
 
Já o art. 30 da seção II, Lei 12.305/10, institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores 
e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção. A responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo: 
 
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de 
gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo 
estratégias sustentáveis; 
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 
produtiva ou para outras cadeias produtivas; 
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os 
danos ambientais; 
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IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de 
maior sustentabilidade; 
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 
derivados de materiais reciclados e recicláveis; 
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; 
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental (BRASIL, 2010). 
 
Desta forma, tanto o Poder Público, como os fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes e consumidores, são responsáveis pela implementação e operacionalização 
do Plano Municipal de Gerenciamento Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São 
Valentim e das respectivas etapas dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos a que 
se refere os artigos 20º e 33º da Lei nº 12.305/10, conforme disposto a seguir. 
 
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: 
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 
13; 
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 
a) gerem resíduos perigosos; 
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 
composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 
público municipal; 
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I 
do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte; 
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do 
Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 
§ único. Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão estabelecidas por 
regulamento exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos 
perigosos (BRASIL, 2010). 
 
O art. 33 da Lei nº 12.305/10, dispõe sobre os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes sujeitos a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 
público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; 
II - pilhas e baterias; 
III - pneus; 
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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Por meio dessa iniciativa, surge a responsabilidade compartilhada, onde cada integrante 
da cadeia produtiva - fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e até os 
consumidores - ficarão responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos, junto com os titulares 
dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, pelo ciclo de vida 
completo dos produtos, que vai desde a obtenção de matérias-primas e insumos, 
passando pelo processo produtivo, pelo consumo até a disposição final. 
 
Com base nos artigos 20º e 33º da Lei 12.305/2010 descritos anteriormente, o quadro 50 
seguinte, define as ações que serão assumidas pelo Município, como também, as 
responsabilidades de cada ator quanto à implementação e operacionalização do PMGIRS. 
 
Desta maneira, o Poder Público, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes 
e consumidores têm responsabilidades: o poder público deve apresentar planos para o 
manejo correto dos materiais (com adoção de processos participativos na sua elaboração 
e de tecnologias apropriadas); às empresas compete o recolhimento dos produtos após o 
uso e, à sociedade cabe participar dos programas de coleta seletiva (acondicionando os 
resíduos adequadamente e de forma diferenciada) e incorporar mudanças de hábitos para 
reduzir o consumo e a consequente geração. 
 
Destaca-se que a função dos órgãos governamentais não é somente a aplicação da 
legislação, mas incentivar a aplicação das medidas propostas no Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, junto às camadas da sociedade e aos setores produtivos, de forma a 
promover o reaproveitamento dos resíduos e verificar a viabilidade da criação de incentivos 
fiscais para que os artigos produzidos pela aplicação da logística reversa dos resíduos 
apresentem preços e qualidades competitivos, comparados aos produzidos sem a 
reutilização de resíduos. 
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Quadro 4.1 - 01 
Responsabilidades quanto à implementação e operacio nalização da gestão integrada 
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4.2 Estudos de prospecção e escolha do cenário de r eferência  

 
A elaboração de política pública municipal pressupõe uma análise histórica que possibilite 
quantificar e compreender a lógica de diversos processos que, de forma positiva ou 
negativa, resultaram no quadro atual da área de resíduos sólidos.  
 
A proposição de cenários tem por objetivo a descrição de um futuro possível, imaginável 
ou desejável, a partir de possíveis perspectivas de eventos, capazes de mostrar a 
transformação da situação de origem até a situação futura. Busca-se planejar tais 
perspectivas e, consequentemente, intervir para atingir um objetivo pré-determinado.  
 
Os cenários de planejamento são divergentes entre si, desenhando futuros distintos. O 
processo de construção de cenários promove assim uma reflexão sobre as alternativas de 
futuro e, ao reduzir as diferenças de percepção entre os diversos atores interessados, 
melhoram a tomada de decisões estratégicas por parte dos gestores.  
 
Desta forma, gerenciar as incertezas, e não predizer o futuro, torna-se o problema 
fundamental no processo de tomada de decisão dos administradores, constituindo-se os 
cenários apenas em um referencial para o planejamento de longo prazo. Trata-se de uma 
identificação de cenários de desenvolvimento, possíveis ou admissíveis, ponderados pela 
respectiva probabilidade de ocorrência.  
 
Em função dessa análise, a escolha de um cenário como referência permite (re)definir a 
trajetória considerada mais adequada da política e das ações necessárias para o 
enfrentamento dos desafios diagnosticados para a área de resíduos sólidos. A análise 
deve identificar, dimensionar e prever problemas de variados tipos, estruturando-os, 
definindo a população implicada, as expectativas da sociedade, demandas dos serviços 
públicos de saneamento básico, demandas do setor comercial, demandas do setor de 
saúde, demandas do setor industrial, demandas do setor agropecuário e de silvicultura, e a 
relação entre causas e efeitos, identificando objetivos, agentes, opções, sequência de 
ações, tentando prever consequências, avaliando escalas de valores e como se inter-
relacionam as questões, abordando táticas e estratégias, como a utilização dos 
instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
 
A elaboração dos cenários de evolução do desenvolvimento socioeconômico do município 
de São Valentim foi feita com base nas informações do diagnóstico. O diagnóstico 
consiste, numa primeira fase, na elaboração de um inventário e de análise retrospectiva 
sobre a situação atual no município, já feita anteriormente neste plano e; numa segunda 
fase, em análise prospectiva da situação futura.  
 
A partir disto construímos cenários que permitam orientar o processo de planejamento, 
identificando-se as soluções que compatibilizem o crescimento econômico (criação de 
riqueza), a qualidade de vida da população (bem-estar social) e a sustentabilidade 
ambiental (uso racional dos recursos naturais).  
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Os futuros possíveis de desenvolvimento socioeconômico do município, para diferentes 
horizontes temporais de curto, médio e de longo prazo, foram estudados. Para tanto foram 
formulados dois cenários de evolução:  
 
Cenário I:  O cenário dos últimos 10 anos é de queda da população total (-11,61%) e 
aumento da população urbana (+10,87%), apesar de haver um leve predomínio da 
população rural (52%), e a principal atividade contribuidora do PIB de 2012 é a de serviços 
com 62% seguida da agropecuária com 28 % e a indústria com 10%. A coleta de lixo é 
feita em quase toda a área urbana do 97,59 % da população urbana, e de 46,97 % da 
população rural do município. O restante queima, aterra ou joga em terrenos baldios, todos 
de modo inadequado. Ou seja hoje aproximadamente 71,28 % da população total é 
atendida pela coleta de lixo. Além disso o êxodo rural, a migração regional (para a cidade 
pólo Erechim) e o envelhecimento da população é uma tendência atual. Apesar disso o 
IDHM pulou de 0,544 em 2000 para 0,720 em 2010, evidenciando uma melhora da 
qualidade de vida, portanto de potencial consumidor e aumento do lixo da cidade. A infra 
estrutura urbana é razoável, necessitando melhoras na pavimentação de vias, rede de 
esgoto e de água pluviais e aumento da conteinerização (lixeiras) e a inexistência da coleta 
seletiva. 
 
Cenário II:  O cenário baseado na tendência dos últimos 10 anos é de queda da população 
total e aumento da população urbana, e um predomínio da população urbana  (+ de 50%), 
e a principal atividade contribuidora do PIB sendo a de serviços seguida da agropecuária 
com crescimento, principalmente da agricultura familiar e a indústria com tendência de 
crescimento, principalmente de agroindústrias. A coleta de lixo de toda a área municipal 
(100 % da população urbana, e de 100 % da população rural do município). Com a 
implementação da compostagem caseira como prática sócio-ambiental, uma legislação 
municipal específica para resíduos sólidos gerais com medidas de punição para seu 
descumprimento. Diminuição do índice do êxodo rural e uma urbanização mais acentuada, 
diminuição da migração regional (para a cidade pólo Erechim) e o crescente  
envelhecimento da população. Continuidade do aumento do IDHM e uma melhora 
sustentável da qualidade de vida, com aumento do potencial consumidor e aumento do lixo 
da cidade, mas com o cumprimento da legislação vigente de diminuição da geração de 
resíduos, lógica reversa, compostagem e reciclagem de resíduos, e uma destinação 
adequada na forma de Consórcio Intermunicipal. 
 
Melhoria da infra estrutura urbana com melhoras na pavimentação de vias, rede de esgoto 
e de água pluviais e implementação da conteinerização (lixeiras) e da coleta seletiva. E um 
programa permanente de Educação Ambiental para as escolas, com reciclagem, 
compostagem, agricultura orgânica e artesanato e uso dos RSU . 
 
Os cenários I e II se opõem no que diz respeito aos desafios e às estratégias que 
incorporam às dinâmicas de estruturação das atividades econômicas e às características 
de organização do território de São Valentim, refletindo-se em condições diferentes de 
utilização dos recursos ambientais.  
 
Depois de elaborado os cenários prováveis para os próximos 20  anos , elegeu-se o 
cenário II como o de referência  que subsidia a proposição de metas, programas, projetos 
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e ações e definição de diretrizes e estratégias para a gestão dos resíduos sólidos, 
respeitando e atendendo as metas e prazos estabelecidos pelo Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, no que se refere ao manejo e à gestão.  
 
Em resumo, a prospecção estratégica, com a elaboração de cenários, tem por objetivo 
identificar, dimensionar, analisar e prever a implementação de alternativas de intervenção, 
inclusive de emergências e contingências, visando o atendimento das demandas e 
prioridades da sociedade. 
 
Principais alternativas  que refletem as aspirações sociais factíveis de serem atendidas 
nos prazos estipulados, e definidas na 1ª Conferência Municipal de RSU, realizada em 
11/11/2014: 

� Universalização dos serviços de limpeza urbana (coleta e destinação final do lixo de 
toda a área municipal (100 % da população urbana, e de 100 % da população rural 
do município);  

� Definir uma gestão sustentável de RSU municipais; 
� Definir uma política de estímulos aos catadores; 
� Estímulo á atração de empresas limpas no município; 
� Capacitação de todos os funcionários municipais e terceirizados; 
� Investir na melhoria dos equipamentos de limpeza (tratores, giricos, trituradores, 

caminhões de coleta seletiva, etc);  
� Utilização da pedreira municipal para depósito das galharias e entulhos, como forma 

de recuperação ambiental; 
� Implementação da compostagem caseira em todas as casas, principalmente nos 

domicílios rurais;  
� Elaboração uma legislação municipal específica para resíduos sólidos gerais com 

medidas de punição para seu descumprimento e instrumentos de responsabilidade 
compartilhada, logística reversa e acordos setoriais;  

� Diminuição da geração de resíduos, separação ni domicílio compostagem caseira e 
reciclagem de resíduos, e uma destinação adequada;  

� Constituição de um Consórcio Intermunicipal; 
� Melhoria da infra estrutura urbana com melhoras na pavimentação de vias, rede de 

esgoto e de água pluviais;  
� Implementação da conteinerização (lixeiras);  
� Implementação da coleta seletiva;  
� Programa permanente de Educação Ambiental para as escolas, com reciclagem, 

compostagem, agricultura orgânica e artesanato com uso dos RSU. 
 
A zonal rural além de ter somente  46,97 % da população atendida por coleta, e ser a 
maioria da população (52%), tem a maioria de seus dejetos depositados 
inadequadamente, como jogado em cursos de água ou queimados, devendo ser 
estimulado a compostagem, inclusive no perímetro urbano (nas residências unifamiliares), 
com estímulos fiscais na taxa de lixo. Pois atualmente 71,28 % da população total é 
atendida pela coleta de lixo. 
 
Portanto deverá ser tomados medidas administrativas e estímulos fiscais e investimentos 
econômicos para que esta realidade se altere, e atinjamos no horizonte de 20 anos a 
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universalização dos serviços de limpeza urbana, com 100% tanto na zona rural quanto na 
urbana. além de uma política de estímulos fiscais (na taxa de lixo) para que a população 
separa, composte e diminua a geração de RSU. 
 
Achar lugares adequados para a deposição das caliças de material de construção em 
conjunto com as empresas de construção local, para deposição das podas de arvóres e 
para o lodo do esgoto da limpeza das fossas sépticas municipais. Álém de punir a 
disposição em terrenos baldios, áreas de APP ou cursos de água 
 
Ambas ações mitigarão a paisagem, evitando deposições irregulares de resíduos de 
construção ao longo de ruas e avenidas, ou lixo em terrenos baldios. 
  
A conteinerização, com colocação de lixeiras públicas para sêco e orgânico, priorizando as 
escolas públicas, não só ajuda a triagem na usina de reciclagem, como evita ser carreado 
pelas chuvas entupindo a drenagem, gerando inundações e alagamentos, devido ao 
acúmulo de resíduos nos canos, nos leitos de rios e córregos.  
 

4.3 Diretrizes, estratégias, programas, ações e met as para o manejo diferenciado 
dos resíduos 

4.3.1 Planejamento do Setor de Limpeza Urbana e Man ejo de Resíduos Sólidos 

4.3.1.1 Justificativa 
 
Um dos grandes desafios do mundo contemporâneo é a implementação de políticas 
públicas que garantam o desenvolvimento urbano e o gerenciamento sustentável dos 
resíduos sólidos urbanos. 
 
Diante das necessidades criadas pelo modelo de produção capitalista de produção em 
escala e consumismo desenfreado, um volume crescente de resíduos sólidos precisa ser 
recolhido, tratado e disposto corretamente. Os custos operacionais, a falta de cultura e 
capacitação, e a crescente geração de resíduos sólidos são fatores que limitam o 
gerenciamento sustentável dos espaços urbanos e resultam em impactos ambientais 
negativos importantes. 
 
O problema da destinação dos resíduos sólidos ocupou por muito tempo uma posição 
secundária no debate sobre saneamento básico no Brasil quando comparado às iniciativas 
no campo do abastecimento de água e recursos hídricos, por exemplo. O tema, afinal, 
passou a ser analisado de forma integral, com a instituição da “Política Nacional de 
Resíduos Sólidos”, a propósito da edição da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 
também altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (conhecida como “Lei de Crimes 
Ambientais”). 
 
Nos termos da citada Lei nº 12.305/2010, figuram entre os principais objetivos da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos: proteção da saúde pública e de qualidade ambiental; não 
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos; disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos; estímulo à adoção de padrões sustentáveis 
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de produção de bens e serviços; desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas 
como forma de minimizar impactos ambientais; e incentivo à indústria de reciclagem e 
gestão integrada de resíduos sólidos. 
 
É importante ressaltar que o PMGIRS não se destina a atender a Lei nº 12.305/2010, que 
exige da municipalidade um Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos, mas sim atender as 
diretrizes fixadas pela Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (Lei de Saneamento 
Básico). No que tange ao tratamento de resíduos sólidos, O PMGIRS abrange os serviços 
públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos , neste incluídas atividades de coleta e 
transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, 
inclusive por compostagem, e disposição final. 
 
Nesse contexto, o Município de São Valentim também se defronta com o desafio de 
modificar o manejo de seus resíduos sólidos urbanos dentro de uma política 
ambientalmente sustentável, traçada com objetivos de reduzir custos econômicos e 
ambientais, prolongar a vida útil do aterro sanitário, gerar empregos, diminuir o desperdício 
de matéria-prima e formar uma consciência ecológica. 
 
O tipo de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos recomendado pelo 
PMGIRS para o município é bastante amplo e está baseado prioritariamente na atividade 
de reciclagem de resíduos secos e orgânicos. Importante mencionar que a adoção de boas 
praticas de manejo e coleta seletiva proposta pelo PMGIRS diminuem a grande quantidade 
de resíduos enviada ao aterro sanitário, representativa de custo econômico, social e 
ambiental bastante elevado para o município, lembrando que referido plano, neste seara, 
objetiva a criação de uma cultura diferenciada no manejo dos resíduos sólidos urbano, 
tanto pela população quanto pelo próprio poder público. 
 
Para enfrentar esta tarefa, o PMGIRS propõe programas, metas e ações abrangentes para 
o problema do manejo de resíduos sólidos urbanos e que operem de forma articulada com 
os distintos atores: poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Essas ações visam à 
melhoria da qualidade de vida a partir de soluções ambientalmente saudáveis e de 
valorização do trabalhador da limpeza pública, tanto os servidores da Prefeitura Municipal 
de São Valentim, quanto os catadores de materiais recicláveis.  
 
Além disso, o PMGIRS de São Valentim vem contribuir com a principal atividade economia 
do município, que são os serviços, a agricultura e a indústria, além do turismo regional que 
passa por São Valentim, e tem nele bons atrativos. Associado à beleza de seus recursos 
naturais, que necessita e depende de um espaço urbano limpo, equilibrado e saudável. 
 
4.3.1.2 Princípios e Diretrizes  
 
Todos os programas deverão respeitar as seguintes diretrizes e princípios: 
 

1. universalidade, regularidade, continuidade e qualidade dos serviços relativos ao manejo 
e tratamento dos resíduos sólidos; 

2. sustentabilidade econômica, ambiental e social; 
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3. visão sistêmica das diversas iniciativas, de suas funções e complementaridades; 

4. reconhecimento do município como titular dos serviços de manejo dos resíduos sólidos 
urbanos; 

5. participação popular e controle social dos serviços prestados; 

6. busca da promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 

7. adoção dos princípios dos 3Rs no manejo resíduos sólidos urbanos; 

8. responsabilidade por danos ambientais causados pelos agentes econômicos e sociais; 

9. desenvolvimento de ações de educação sanitária e ambiental; 

10. implementação de um modelo gestão de resíduos sólidos urbanos que incentive 
soluções consorciadas ou compartilhadas, considerando os interesses comuns da região 
de São Valentim, os critérios de economia de escala e a preocupação sócio-ambiental; 

11. incentivo de ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os 
materiais recicláveis e reciclados; 

12. ações progressivas na implementação do programa de manejo, por regiões do 
município, visando a sua consolidação de forma efetiva e eficiente; 

13. otimização dos recursos já investidos pelo município, considerando a logística 
implantada e a ampliação do atendimento; 

14. definição das atribuições de todos os agentes participantes do sistema; 

15. identificação e monitoramento de passivos ambientais relacionados ao manejo dos 
resíduos sólidos urbanos; 

16. revisão do modelo institucional da gestão dos resíduos sólidos, de forma a permitir 
enfrentar os desafios envolvidos no manejo dos resíduos sólidos urbanos de São Valentim. 
 
4.3.1.3 Objetivos 
 
Objetivo geral 
 
O objetivo do PMGIRS, relativamente aos serviços públicos de manejo de resíduos 
sólidos urbanos, é garantir a universalização do ac esso , consoante à saúde pública e 
à segurança da vida, atingindo a meta de assegurar a prestação destes serviços, com 
qualidade e continuidade, cortesia e modicidade. Para tanto, será necessário realizar o 
manejo ambiental e socialmente responsável, levando em consideração a não geração, a 
redução da geração, o manejo integrado e a redução do encaminhamento dos resíduos 
sólidos ao seu destino final. 
 
Objetivos específicos 
 

1. elaborar plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos; 

2. formalizar e ampliar a coleta seletiva; 

3. identificar, cadastrar e regularizar as áreas de destinação de resíduos; 
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4. realizar estudo para conhecimento da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos; 

5. implantar programa permanente de educação sanitária e ambiental voltado para 

consciência de não geração, redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos 
urbanos, priorizando as ações inseridas no programa de coleta seletiva - PCS; 

6. definir e implantar mecanismo econômico para remuneração e cobrança dos serviços 
prestados e incentivo econômico à reciclagem; 

7. fomentar e apoiar a pesquisa de desenvolvimento de tecnologias ambientalmente 
saudáveis de tratamento dos resíduos sólidos urbanos; 

8. incentivar a reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 

9. atualizar cadastro para controle de depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias 
recicladoras; 

10. realizar a inclusão de catadores informais no programa de coleta seletiva; 

11. reduzir, com definição de meta progressiva, a quantidade de resíduos sólidos 
encaminhados ao aterro sanitário; 

12. Definir e instalar uma área em São Valentim pra fazer a triagem dos resíduos 
recicláveis, formando um Centro de Transferência de Resíduos Sólidos (CETReS), cujo 
rejeito irá para o aterro em Erval Grande; 

13. definir logística de movimentação dos resíduos sólidos urbanos no município e seu 
encaminhamento até a destinação final; 

14. descentralizar o gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume 
transportado para o aterro sanitário; 

15. realizar a coleta e a limpeza pública sustentável do ponto de vista técnico e econômico 
para atender toda a demanda; 

16. propor a gestão compartilhada da disposição final dos resíduos sólidos entre os 
municípios da região, em especial Erval Grande que hoje já deposita seu lixo, e cujo 
Consórcio está em elaboração; 
 
4.3.1.4 Programas, Metas e Ações 
 

4.3.1.4.1  PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS D E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
O gerenciamento dos serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos para o município 
de São Valentim é entendido como um conjunto de ações normativas, operacionais, 
financeiras e de planejamento que a administração municipal deverá desenvolver, com 
base em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para coletar, tratar e dispor os 
resíduos sólidos produzidos em seu território. 
 
A propósito, denomina-se manejo o conjunto de atividades envolvidas no gerenciamento 
dos resíduos sólidos. Em termos operacionais, definem-se as atividades de coleta, 
transporte, acondicionamento, tratamento e disposição final. O gerenciamento abrange 
ainda planejamento, coordenação, fiscalização e regulamentação dos serviços 
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relacionados a resíduos sólidos urbanos, no âmbito da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 
2007. 
 
Meta 01: Implantação do Plano de gestão integrada d e resíduos sólidos urbanos 
 
Ação 01 - Implantação do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
urbanos, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010. Referido plano deve:  

(i)  contemplar aspectos específicos de gerenciamento dos resíduos – perigosos e não 
perigosos – provenientes de atividades industriais, de serviços de saúde, da Construção 
civil, dos serviços de transporte;  
(ii)  definir e propor metas e ações de controle, orientação e fiscalização da conformidade 
da execução dos processos de gerenciamento. 

 
Meta 02: Reestruturação do programa de coleta selet iva 
 
Ação 02 – implantação, estudo e avaliação da coleta seletiva em operação, com 
estabelecimento de metas progressivas; 
 
Ação 03 - elaboração de decretos e instrumentos legais para a formalização de programa 
de coleta seletiva e reciclagem, incluídos os resíduos orgânicos, devendo contemplar os 
direitos das associações/cooperativas de catadores garantidos por lei, além de incentivo à 
inserção de catadores, com uma política tributária de estímulo a esta atividade; 
 
Ação 04 - atualização do cadastro de depósitos, aparistas, sucateiros e indústrias 
recicladoras. 
 
Meta 03: Cadastramento das áreas de destinação de r esíduos 
 
Ação 05 - inspeção, identificação e cadastramento das áreas de resíduos da construção 
civil e de podas, visando a sua regularização ou mesmo a eliminação quando não for 
possível ou recomendável a regularização. 
 
Meta 04: Estudo da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos 
 
Ação 06 - elaboração de estudo para definição da geração per capita dos resíduos sólidos 
urbanos, elaborado com base no balanço de massa, por UTP, avaliação por macrorregiões 
do município (localidde do interior e perímetro urbano), caracterização qualitativa e 
quantitativa dos resíduos sólidos urbanos, considerando a sazonalidade da economia. 
 
Meta 05: Elaboração de campanha de educação sanitár ia e ambiental 
 
Ação 07 - conscientização e sensibilização da população, por meio de campanhas 
educativas permanentes, sobre a necessidade de diminuir a geração dos resíduos sólidos 
na fonte, a importância da separação, acondicionamento e disposição adequada dos 
rejeitos coletados; 
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Ação 08 - fundamentação de campanha de educação ambiental baseada no princípio dos 
3Rs –reduzir, reaproveitar e reciclar – (reaproveitamento de materiais como matéria-prima 
para um novo produto); 
 
Ação 09 - incentivo a mudanças de hábitos relativamente à redução de consumo, 
reutilização de materiais e embalagens, decisões de compra e higiene pessoal; 
 
Ação 10 - apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas escolas; 
 
Ação 11 - incentivo à separação dos materiais recicláveis e sua valorização econômica, 
através de incentivos fiscais e tributários; 
 
Ação 12 - incentivo à correta separação dos resíduos sólidos, mediante descontos na 
tarifa, com benefícios para as atividades de triagem e consequente diminuição dos custos 
envolvidos na coleta; 
 
Ação 13 - implantação de cursos de capacitação visando à sustentabilidade de 
associações/cooperativa de catadores;  
 
Ação 14 - realização de reuniões e seminários para o esclarecimento quanto à destinação 
final dos resíduos sólidos dos municípios da região na forma de Consórcio Intermunicipal. 
 

4.3.1.4.2 PROGRAMA DE REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECIC LAGEM – 3RS 

 
O valor econômico e energético advindo dos resíduos sólidos urbanos, bem como a 
economia de aterro sanitário que as iniciativas de aproveitamento e reciclagem 
proporcionam já são comprovados e bem conhecidos. 
 
Esses fatos, por si sós, sinalizam para os municípios – administração pública e sociedade 
em geral – a necessidade premente de minimização da geração e aproveitamento mais 
racional de resíduos sólidos urbanos, sem descurar do alto custo econômico e ambiental 
envolvido nestes processos Essa constatação demonstra a importância de se reverter a 
cultura consumista que impera do mundo capitalista, e isto significa adotar uma opção 
política e não simplesmente técnica.  
 
Essa é a orientação que permeia todas as diretrizes, metas e ações definidas no PMGIRS. 
Nessa trilha, manejar os resíduos sólidos urbanos significa prepará-los para algum tipo de 
reaproveitamento, reduzir o seu volume e o seu potencial de dano ao meio ambiente e, por 
conseguinte, à vida. 
 
Dois pontos decisivos para a redução da quantidade de resíduos encaminhados ao aterro 
sanitário aludem à ampliação da coleta seletiva de resíduos secos e à introdução da coleta 
seletiva de materiais orgânicos, com seus respectivos tratamentos. Porém, o sucesso 
destes serviços depende inicialmente da responsabilidade do gerador em segregar, 
acondicionar e armazenar corretamente os resíduos a serem coletados. Outro fator 
importante é a inserção dos catadores informais no processo, que deverão organizar-se 
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em associações/cooperativas, com apoio do poder público, para facilitar a negociação 
direta da comercialização do material reciclável com as indústrias recicladoras e tornar a 
atividade economicamente mais vantajosa para todos os envolvidos no processo: 
catadores, empresários, administração pública e sociedade. 
 
Meta 06: Elaboração de mecanismo econômico de cobra nça e de incentivo à 
reciclagem 
 
Ação 15 - Elaboração de estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas decorrentes da 
prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, a partir de variáveis 
como: destinação dos resíduos coletados; peso ou volume médio coletado por habitante ou 
por domicílio. Este estudo deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de 
geração per capita de resíduos sólidos. 
 
Ação 16 - gestão sustentável dos resíduos sólidos mediante cobrança dos serviços 
prestados, objetivando: (i) o justo ressarcimento dos custos incorridos nas atividades de 
tratamento dos serviços resíduos sólidos recolhidos; (ii) a conscientização e 
disciplinamento da população com relação à geração de resíduos; 
 
Meta 07: Pesquisa de desenvolvimento de tecnologia ambientalmente saudável de 
tratamento dos resíduos sólidos urbanos 
 
Ação 17 – cooperação técnico-científica dos setores públicos e privados para o 
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 
reciclagem, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos ambientalmente adequados; 
 
Ação 18 – definição de critérios para cobrança de serviços de coleta e tratamento de 
resíduos diferenciados. 
 
Meta 08: Reinserção de resíduos reutilizáveis e rec icláveis 
 
Ação 19 - incentivo à atuação conjunta do poder público e iniciativa privada para a 
promoção de eventos como realização de feiras e “brechós” com produtos elaborados a 
partir de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 
 
Ação 20 - implantação de “bolsas” para recebimento de materiais que podem ser 
reutilizados; 
 
Meta 09: Programa de coleta seletiva 
 
Ação 21 – implementação da reestruturação do programa de coleta seletiva, com base no 
estudo da ação 06; 
 
Ação 22 - estruturação de associações e cooperativas de catadores,  em conjunto com os 
municípios vizinhos (Consórcio Intermunicipal), objetivando a vinculação destas entidades 
ao sistema formal de coleta seletiva municipal; 
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Ação 23 - apoio institucional do poder público às organizações de catadores, de modo a 
suprir carências básicas na gestão da associação/cooperativa e/ou catadores individuais; 
 
Meta 10: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos e ncaminhados ao aterro sanitário 
atendendo o percentual mínimo de 20%. 
 
Ação 24 - implantação de programa de coleta seletiva de resíduos orgânicos; 
 
Ação 25 - fortalecimento do programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis para 
aumento da massa de resíduos recicláveis desviados da coleta convencional; 
 
Ação 26 - estabelecimento, no que couber, dos instrumentos que serão resultantes do 
estudo de mecanismos voltados para redução da geração de resíduos; 
 
Ação 27 - implementação do plano municipal de gestão de resíduos sólidos; 
 
Ação 28 - criação de uma associação/cooperativa central para recebimento de todos 
resíduos já triados e pesados pelas associações/cooperativas locais, com objetivo de 
centralizar a negociação e comercialização do material reciclável diretamente com a 
indústria recicladora, preferencialmente em conjunto com os municípios vizinhos em 
Consórcio; 
 
Meta 11: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos e ncaminhados ao aterro sanitário 
atendendo o percentual mínimo de 40%. 
 
Ação 29 – Continuação das ações propostas para o atendimento da meta 10. 
 
Meta 12: Reduzir a quantidade de resíduos sólidos e ncaminhados ao aterro sanitário 
atendendo o percentual mínimo de 60%. 
 
Ação 30 – Continuação das ações propostas para o atendimento da meta 11. 
 

4.3.1.4.3 PROGRAMA DE MELHORIA E IMPLANTAÇÃO DE CEN TRAL DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
A peculiar configuração territorial e a ocupação urbana polinucleada da cidade de São 
Valentim torna bastante complexo o transporte dos resíduos coletados até o seu destino 
final.  
 
As estações de gerenciamento são locais intermediários onde os resíduos sólidos urbanos 
coletados são depositados, temporariamente, e manejados conforme sua classificação. Os 
resíduos não recicláveis são repassados para caminhões maiores e então transportados 
ou para o local de tratamento ou para a destinação final. Registra-se que a liberação mais 
ágil dos veículos destinados a coleta e o transporte de longa distância realizado por outros 
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veículos próprios para o carregamento de grande quantidade de resíduos trazem maior 
economia e flexibilidade para o sistema. 
 
Por sua utilidade, as estações de gerenciamento devem estar estrategicamente localizadas 
no contexto urbano da cidade para, ao mesmo tempo, dar maior agilidade à atividade de 
traslado dos resíduos e evitar conflitos com o tráfego e formação de filas, que trazem 
tantos transtornos para a comunidade. 
 
O estudo de hierarquização de áreas e a divisão do território municipal indica como mais 
adequadas para a implantação de uma central de transbordo próxima a área urbana. Além 
de sediar uma Central de Gerenciamento e a Associação de Catadores e a implantação 
desse tipo de unidade de transferência. 
 
Meta 13: Central de gerenciamento 
 
Ação 31 - avaliação para a instalação de um CETRANSS em São Valentim; 
 
Ação 32 - licenciamento ambiental de todas as unidades e atividades passíveis de 
licenciamento; 
 
Ação 33 - identificação e viabilidade de uso de áreas, no âmbito do município, destinadas à 
implantação de centrais de gerenciamento de resíduos sólidos; 
 
Ação 34 – estudo conceitual de projeto de central de gerenciamento; 
 
Meta 14: Rede de pequenos volumes 
 
Ação 35 - elaboração de estudo para identificação e viabilidade de áreas de recebimento 
de pequenos volumes; 
 
Ação 36 - implementação de rede de pequenos volumes. 
 

4.3.1.4.4 PROGRAMA DE MELHORIA OPERACIONAL E AMPLIA ÇÃO DA COLETA E LIMPEZA 
PÚBLICA 

 
Os sistemas de limpeza urbana são considerados essenciais ao planejamento urbano, à 
proteção e conservação do meio ambiente e, acima de tudo, à garantia de uma qualidade 
de vida satisfatória para a população. Regra geral são sistemas/setores responsáveis pela 
execução de distintas atividades: execução da coleta, remoção, transporte e destino final 
de resíduos sólidos em geral: remoção de podas, animais mortos, veículos abandonados: 
varrição e lavagem de vias públicas: conservação de monumentos, entre outros que 
possuem estreita relação com todos os demais componentes do saneamento básico, em 
especial com a drenagem urbana. 
 
O serviço de varrição (que pode ser manual ou mecanizada), por exemplo, consiste na 
limpeza, sacheamento e remoção de resíduos sólidos depositados nos logradouros 
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públicos e sua destinação final, tarefas que minimizam o grave problema de entupimento 
de galerias pluviais, bueiros e o assoreamento dos cursos d’água, além de promover uma 
maior assepsia dos espaços de uso comum. 
 
O serviço de capina, que compreende a manutenção das vias públicas livres de matos e 
ervas daninhas, colabora para que as águas pluviais tenham um melhor escoamento. 
 
O serviço de limpeza do mobiliário público urbano (praças, mercados, feiras, cemitérios, 
etc) compreende a coleta e acondicionamento preliminar dos resíduos sólidos gerados 
pela atividade humana nestes locais. Esta é, pois, uma atividade de prevenção para que o 
lixo não se espalhe e provoque uma série de transtornos para toda a municipalidade. . 
Complementam este serviço, a limpeza das lixeiras públicas e o gancheamento de 
resíduos em ruas não pavimentadas. 
 
Também é fundamental considerar em um programa da amplitude do PMGIRS questões 
políticas, organizacionais e legais, que interferem diretamente no comportamento das 
comunidades e dos setores produtivos. Para tanto, é imprescindível contar com dados 
consistentes e confiáveis sobre geração de resíduos e serviços prestados, além de manter 
o controle operacional e funcional das atividades de limpeza pública. A falta deste tipo de 
informação dificulta a gestão adequada do sistema de resíduos sólidos, o que torna de 
extrema importância a criação e execução de um planejamento técnico estratégico para o 
conjuntos das atividades de saneamento básico. 
 
Outro aspecto a ser considerado é que os serviços de limpeza urbana têm caráter 
dinâmico e, portanto, seu planejamento deve conter certa dose de flexibilidade e 
capacidade de reajustes, quando necessários, em função de variações na geração de 
resíduos em cada setor, impedimentos ou desobstruções no sistema viário, eventos 
esporádicos, sazonalidades, entre outras circunstâncias. 
 
Para atender a essa demanda operacional, propõe-se o adoção do Programa de Melhoria 
Operacional e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública, que visa fornecer um modelo de 
otimização dos serviços referentes à limpeza pública e aos resíduos sólidos gerados no 
Município de São Valentim, com base na avaliação das limitações da capacidade 
operacional e disponibilidades de recursos locais. 
 
Meta 15: Coleta e limpeza pública, técnica e econom icamente sustentáveis, para 
atender 100% da demanda 
 
Ação 37 - levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas residenciais, comerciais, 
setores de concentração de lixo público, áreas de lazer etc), com respectivas densidades 
populacionais, tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de 
pavimentação, extensão, declividade, sentidos e intensidade de tráfego, áreas de difícil 
acesso etc.), e socioeconômica; 
 
Ação 38 - escolha dos veículos coletores embasada em informações seguras sobre a 
quantidade e as características dos resíduos a serem coletados e transportados, formas de 
acondicionamento dos resíduos, condições de acesso aos pontos de coleta etc; 
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Ação 39 - redesenho dos itinerários de coleta dos resíduos sólidos urbanos, contemplando 
um gráfico de área em mapa ou croqui; indicações de início e término, com justificativas 
para o percurso; pontos de coleta manual (sem acesso a veículos); e trechos com percurso 
morto e manobras especiais tais como ré e retorno. 
 
Ação 40 - otimização dos roteiros de coleta especial e varrição, limpeza de ruas, com 
alteração de frequência, horários, percursos e pessoal envolvido, quando necessário; 
 
Ação 41 - integração multimodal do transporte de resíduos, por meio do estudo de 
viabilidade técnica de cada opção; 
 
Ação 42 - implantação de sistemas logísticos mais sofisticados e gerenciamento de dados 
com uso de tecnologia da informação; 
 
Ação 43 - padronização técnica dos equipamentos, materiais, veículos e metodologias de 
trabalho; 
 
Ação 44 - capacitação de gestores envolvidos nas atividades relacionadas ao 
gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos; 
 
Ação 45 - planejamento dos espaços territoriais de apoio ao gerenciamento dos resíduos 
de limpeza pública, em articulação ao Plano Diretor Participativo; 
 
Ação 46 - adoção de soluções locais compatíveis com a situação diagnosticada nos 
diferentes pontos do território municipal, no encaminhamento de alternativas ao 
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos; 
 
Ação 47 - implantação de uma gestão diferenciada para resíduos, de acordo com suas 
origens e características; 
 
Ação 48 - melhoramento das condições de trabalho (valorização do trabalhador) e dos 
aspectos ambientais envolvidos nas atividades de transporte e transbordo dos resíduos 
sólidos urbanos; 
 
Ação 49 - melhoramento da integração do sistema, de modo a alcançar ganhos em 
cobertura e celeridade do atendimento, economia, e eliminação de desperdícios; 
 
Ação 50 - preparação de um manual de operação e manutenção da coleta e limpeza 
pública. 
 
Meta 16: Logística de movimentação dos resíduos sól idos urbanos e seu 
encaminhamento até a destinação final 
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Ação 51 - estudo da movimentação dos resíduos desde a sua geração no território 
municipal, com objetivo de identificar o trajeto mais curto e mais seguro até a destinação 
final adequada. 
 

4.3.1.4.5 PROGRAMA DE DISPOSIÇÃO FINAL 

 
Mesmo com a evolução das técnicas e alternativas para destinação final dos resíduos 
sólidos, a tecnologia mais econômica e acessível, considerando-se a realidade dos 
municípios brasileiros, é a forma de aterro sanitário. 
 
O aterro sanitário é um espaço destinado à disposição final de resíduos sólidos gerados 
pelas diversas atividades humanas nas cidades, sendo operados dentro de técnicas de 
engenharia e meio ambiente com normas rígidas que regulam a sua implantação. Esses 
equipamentos urbanos, essenciais ao sistema monitoramento de resíduos sólidos de uma 
cidade, devem possuir um eficiente controle de quantidade e de tipo de resíduos a serem 
regidos por sistemas de proteção ambiental.  
 
Portanto, se a administração pública tomar todas as providências necessárias, os aterros 
sanitários poderão operar, em bases adequadas e aptas a minimizar os riscos de 
contaminação do solo, da água e do ar associados ao seu funcionamento. 
 
Outra preocupação a ser levada em consideração, no que diz respeito aos aterros 
sanitários, alude à sua localização física. O nosso pertence ao Município de Erval Grande, 
terceirizado a Empresa Balena & Balena, que faz inclusive a nossa coleta e situa-se á 20 
km no município de Erval Grande – RS. Figura 4.3 - 01 
 
As áreas destinadas para implantação de aterros sanitários têm vida útil limitada e novos 
espaços próximos aos centros urbanos estão cada vez mais difíceis de ser encontrados e, 
obviamente, licenciados pelas autoridades competentes. Assim, é imprescindível atuar de 
forma eficaz na potencialização da reciclagem e progressiva diminuição da necessidade de 
aterramento sanitário dos resíduos urbanos. 
 
Meta 17: Gestão associada da disposição final dos r esíduos sólidos entre os 
municípios da região 
Ação 52 - estudo de regionalização visando à gestão integrada e associada de resíduos 
sólidos na região de São Valentim, bem como a capacitação de agentes públicos e 
técnicos na gestão integrada e associada; 
 
Ação 53 - elaboração de estudos de novas áreas para a destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos, priorizando a identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas 
com os municípios limítrofes; 
 
Ação 54 - viabilização de aterro sanitário para atender à demanda de resíduos sólidos de 
forma consorciada; 
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Ação 55 - pesquisa de tecnologias apropriadas para a disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos da região em forma consorciada. 

 
Figura 4.3 - 01 

Detalhe do Aterro, centro de compostagem e centro d e triagem em  
Erval Grande-RS 

 
 
 
Meta 18: Disposição de resíduos sólidos urbanos em novo aterro sanitário para 
atender à demanda 
 
Ação 56 - disposição de resíduos sólidos, não recicláveis (rejeitos), em novo aterro 
sanitário para atender à respectiva demanda dos municípios consorciados, por um período 
mínimo de 20 anos. 
 
Com base nos diagnósticos e no cenário futuro considerou-se a implementação gradativa 
das metas e ações do setor de resíduos sólidos, objetivando a universalização do acesso 
aos serviços de limpeza urbana.  
Portanto, para atingir as 18 metas e 56 ações estabelecidas no PMGIRS foram definidos 
prazos dentro do horizonte de 20 anos, divididos em metas e ações imediatas ou 
emergenciais com implantação em até 3 anos; metas e ações de curto prazo com previsão 
de execução em até 4 anos; metas e ações de médio prazo com previsão de execução em 
até 8 anos; e metas e ações de longo prazo com previsão de execução em até 20 anos.  
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As metas e ações estabelecidas para o setor do sistema de gerenciamento dos resíduos 
sólidos do Município de São Valentim estão descritas na tabela seguir, com indicação do 
prazo e valores aproximados dos custos de sua implementação: 
 

Meta Ação 
Fonte de 
Recurso 

Investimentos necessários (R$) 
Total dos 

Investimento
s em 20 anos  Imediato  

Curto 
Prazo (até 

4 anos) 

Médio 
Prazo        

(de 4 até 8 
anos) 

Longo 
Prazo      

(de 8 até 
20 anos) 

1. Implantação 
do Plano de 
gestão 
integrada de 
resíduos sólidos 
urbanos 
 

01.Implantação do 
plano municipal de 
gestão integrada de 
resíduos sólidos 
urbanos, conforme 
a Lei Federal nº 
12.305/2010 

Prefeitura 
Municipal 

 

2.000,00 48.000,00 48.000,00 144.000,00 290.000,00 

2 -
Reestruturação 
do programa de 
coleta seletiva 
 

02 – implantação, 
estudo e avaliação 
da coleta seletiva 
em operação, com 
estabelecimento de 
metas progressivas 

0,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00 

03 - elaboração de 
decretos e 
instrumentos legais 
para a formalização 
de programa de 
coleta seletiva e 
reciclagem 

0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

04 - atualização do 
cadastro de 
depósitos, 
aparistas, 
sucateiros e 
indústrias 
recicladoras 

0,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 7.000,00 

3.Cadastrament
o das áreas de 
destinação de 
resíduos 

05 - inspeção, 
identificação e 
cadastramento das 
áreas de resíduos 
da construção civil 
e de podas 

0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

4. Estudo da 
geração per 
capita dos 
resíduos sólidos 
urbanos 

06 - elaboração de 
estudo para 
definição da 
geração per capita 
dos resíduos 
sólidos urbanos, 
elaborado com 
base no balanço de 
massa, por UTP 

0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

 
 
 

07 - conscientização 
e sensibilização da 
população, por meio 
de campanhas 

 
 
 
 

0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00 
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5. Elaboração 
de campanha 
de educação 
sanitária e 
ambiental 

educativas 
permanentes, sobre a 
necessidade de 
diminuir a geração 
dos resíduos sólidos 
na fonte, a 
importância da 
separação, 
acondicionamento e 
disposição adequada 
dos rejeitos coletados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

08 - fundamentação 
de campanha de 
educação ambiental 
baseada no princípio 
dos 3Rs –reduzir, 
reaproveitar e reciclar 

0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

09 - incentivo a 
mudanças de hábitos 
relativamente à 
redução de consumo, 
reutilização de 
materiais e 
embalagens, 
decisões de compra e 
higiene pessoal 

0,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 15.000,00 

10 - apoio e incentivo 
a programas de 
educação ambiental 
nas escolas 

0,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 

11 - incentivo à 
separação dos 
materiais recicláveis e 
sua valorização 
econômica, através 
de incentivos fiscais e 
tributários 

0,00 13.731,00 13.731,00 41.194,00 68.656,00 
12 - incentivo à 
correta separação 
dos resíduos sólidos, 
mediante descontos 
na tarifa, com 
benefícios para as 
atividades de triagem 
e consequente 
diminuição dos custos 
envolvidos na coleta 
13 - implantação de 
cursos de 
capacitação visando à 
sustentabilidade de 
associações/cooperat
iva de catadores 

2.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 22.000,00 

14 - realização de 
reuniões e seminários 
para o esclarecimento 
quanto à destinação 
final dos resíduos 
sólidos dos 
municípios da região 
na forma de 
Consórcio 
Intermunicipal 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
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6. Elaboração 
de mecanismo 
econômico de 
cobrança e de 
incentivo à 
reciclagem 

15 - Elaboração de 
estudo para cobrança 
de taxas e/ou tarifas 
decorrentes da 
prestação de serviço 
público de manejo de 
resíduos sólidos 
urbanos 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

16 - gestão 
sustentável dos 
resíduos sólidos 
mediante cobrança 
dos serviços 
prestados 

Prefeitura 
Municipal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

7. Pesquisa de 
desenvolviment
o de tecnologia 
ambientalmente 
saudável de 
tratamento dos 
resíduos sólidos 
urbanos 

17 – cooperação 
técnico-científica 
dos setores 
públicos e privados 
para o 
desenvolvimento de 
pesquisas de novos 
produtos, métodos, 
processos e 
tecnologias de 
reciclagem, 
reutilização e 
tratamento dos 
resíduos sólidos 
ambientalmente 
adequados 

 
 
 
 
 
Cooperação 

Técnica 
Recursos 

Federais e/ou 
estaduais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura 
Municipal 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 – definição de 
critérios para 
cobrança de 
serviços de coleta e 
tratamento de 
resíduos 
diferenciados 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Reinserção 
de resíduos 
reutilizáveis e 
recicláveis 

19 - incentivo à 
atuação conjunta do 
poder público e 
iniciativa privada 
para a promoção de 
eventos como 
realização de feiras 
e “brechós” com 
produtos 
elaborados a partir 
de resíduos 
reutilizáveis e 
recicláveis 

Prefeitura 
Municipal 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 
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20 - implantação de 
“bolsas” para 
recebimento de 
materiais que 
podem ser 
reutilizados 

0,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 20.000,00 

9. Programa de 
coleta seletiva 

21 – 
implementação da 
reestruturação do 
programa de coleta 
seletiva, com base 
no estudo da ação 
06 

 
 

Prefeitura 
Municipal 

 
 
 
 

Consócio 
Intermunicipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura 
Municipal 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

22 - estruturação de 
associações e 
cooperativas de 
catadores,  em 
conjunto com os 
municípios vizinhos  

0,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00 

23 - apoio 
institucional do 
poder público às 
organizações de 
catadores, de modo 
a suprir carências 
básicas na gestão 
da 
associação/coopera
tiva e/ou catadores 
individuais 

2.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 42.000,00 

10. Reduzir a 
quantidade de 
resíduos sólidos 
encaminhados 
ao aterro 
sanitário 
atendendo o 
percentual 
mínimo de 20% 
 

24 - implantação de 
programa de coleta 
seletiva de resíduos 
orgânicos 

Prefeitura 
Municipal 

0,00 96.000,00 96.000,00 288.000,00 480.000,00 

25 - fortalecimento 
do programa de 
coleta seletiva de 
resíduos recicláveis 
para aumento da 
massa de resíduos 
recicláveis 
desviados da coleta 
convencional 

0,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 42.000,00 

26. - estabeleci-
mento, no que 
couber, dos 
instrumentos que 
serão resultantes 
do estudo de 
mecanismos 
voltados para 
redução da geração 
de resíduos 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 
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27- implementação 
do plano municipal 
de gestão de 
resíduos sólidos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 - criação de uma 
associação/coopera
tiva central para 
recebimento de 
todos resíduos já 
triados e pesados 
pelas 
associações/cooper
ativas locais, com 
objetivo de 
centralizar a 
negociação e 
comercialização do 
material reciclável 
diretamente com a 
indústria recicladora 

Consórcio 
com 
municípios 
vizinhos 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

11. Reduzir a 
quantidade de 
resíduos sólidos 
encaminhados 
ao aterro 
sanitário 
atendendo o 
percentual 
mínimo de 40% 

29 – Continuação 
das ações 

propostas para o 
atendimento da 

meta 10 
 

Prefeitura 
Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Reduzir a 
quantidade de 
resíduos sólidos 
encaminhados 
ao aterro 
sanitário 
atendendo o 
percentual 
mínimo de 60% 

30 – Continuação 
das ações 

propostas para o 
atendimento da 

meta 11 

Prefeitura 
Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Central de 
gerenciamento 

31 - avaliação para 
a instalação de um 
CETRANSS em 
São Valentim 

Prefeitura 
Municipal 

500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

32 - licenciamento 
ambiental de todas 
as unidades e 
atividades passíveis 
de licenciamento 

     

33 - identificação e 
viabilidade de uso 
de áreas, no âmbito 
do município, 
destinadas à 
implantação de 
centrais de 
gerenciamento de 
resíduos sólidos 

0,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00 
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34 – estudo 
conceitual de 
projeto de central 
de gerenciamento 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

14. Rede de 
pequenos 
volumes 

35 - elaboração de 
estudo para 
identificação e 
viabilidade de áreas 
de recebimento de 
pequenos volumes 

Prefeitura 
Municipal 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

36 - implementação 
de rede de 
pequenos volumes 

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

15. Coleta e 
limpeza pública, 
técnica e 
economicament
e sustentáveis, 
para atender 
100% da 
demanda 

37 - levantamento 
das zonas de 
geração de 
resíduos (zonas 
residenciais, 
comerciais, setores 
de concentração de 
lixo público, áreas 
de lazer etc) 

Prefeitura 
Municipal 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

38 - escolha dos 
veículos coletores  

0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 

39 - redesenho dos 
itinerários de coleta 
dos resíduos 
sólidos urbanos 

0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

40 - otimização dos 
roteiros de coleta 
especial e varrição, 
limpeza de ruas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 - integração 
multimodal do 
transporte de 
resíduos, por meio 
do estudo de 
viabilidade técnica 
de cada opção 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

42 - implantação de 
sistemas logísticos 
mais sofisticados e 
gerenciamento de 
dados com uso de 
tecnologia da 
informação 

0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

43 - padronização 
técnica dos 
equipamentos, 
materiais, veículos 
e metodologias de 
trabalho 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
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44 - capacitação de 
gestores envolvidos 
nas atividades 
relacionadas ao 
gerenciamento 
integrado dos 
resíduos sólidos 
urbanos 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

45 - planejamento 
dos espaços 
territoriais de apoio 
ao gerenciamento 
dos resíduos de 
limpeza pública, em 
articulação ao 
Plano Diretor 
Participativo 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

 

46 - adoção de 
soluções locais 
compatíveis com a 
situação 
diagnosticada nos 
diferentes pontos 
do território 
municipal  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 - implantação de 
uma gestão 
diferenciada para 
resíduos, de acordo 
com suas origens e 
características 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

48 - melhoramento 
das condições de 
trabalho 
(valorização do 
trabalhador) e dos 
aspectos 
ambientais 
envolvidos  

0,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 100.000,00 

49 - melhoramento 
da integração do 
sistema,  com 
economia, e 
eliminação de 
desperdícios 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 - preparação de 
um manual de 
operação e 
manutenção da 
coleta e limpeza 
pública 

0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
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16. Logística de 
movimentação 
dos resíduos 
sólidos urbanos 
e seu 
encaminhament
o até a 
destinação final 
 

51 - estudo da 
movimentação dos 
resíduos desde a 
sua geração no 
território municipal, 
com objetivo de 
identificar o trajeto 
mais curto e mais 
seguro até a 
destinação final 
adequada 

Prefeitura 
Municipal 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

17. Gestão 
associada da 
disposição final 
dos resíduos 
sólidos entre os 
municípios da 
região 
 

52 - estudo de 
regionalização 
visando à gestão 
integrada e 
associada de 
resíduos sólidos na 
região de São 
Valentim, bem 
como a capacitação 
de agentes públicos 
e técnicos na 
gestão integrada e 
associada 

Consórcio 
com 

municípios 
vizinhos 

0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 

53 - elaboração de 
estudos de novas 
áreas para a 
destinação final dos 
resíduos sólidos 
urbanos 

0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

54 - viabilização de 
aterro sanitário para 
atender à demanda 
de resíduos sólidos 
dos municípios 
consorciados 

0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

55 - pesquisa de 
tecnologias 
apropriadas para a 
disposição final dos 
resíduos sólidos 
urbanos da região  

0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

18. Disposição 
de resíduos 
sólidos urbanos 
em novo aterro 
sanitário para 
atender à 
demanda 
 

Ação 56 - 
disposição de 
resíduos sólidos, 
não recicláveis 
(rejeitos), em novo 
aterro sanitário para 
atender à 
respectiva demanda 
dos municípios 
consorciados, por 
um período mínimo 
de 20 anos 

Consórcio 
com 

municípios 
vizinhos 

0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
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4.4 Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas p ara outros aspectos do 
plano  

4.4.1 Definição de áreas para disposição final 

Atualmente o município deposita seus RSU no centro de triagem, compostagem e aterro 
sanitário, em área pertencente ao Município de Erval Grande, terceirizado a Empresa 
Balena & Balena, que faz inclusive a coleta e situa-se á 20 km no município de Erval 
Grande – RS. Figura 4.3 - 01 
 
Esta área ainda tem vida útil por mais 2 anos, porém neste período torna-se necessário 
achar nova área para o aterro sanitário de rejeitos. 
 

4.4.2 Regramento dos planos de gerenciamento obriga tórios 

 
Segundo o art. 30 da seção II, Lei 12.305/10, institui a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores 
e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção. A responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo: 
 
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de 
gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo 
estratégias sustentáveis; 
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 
produtiva ou para outras cadeias produtivas; 
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os 
danos ambientais; 
IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de 
maior sustentabilidade; 
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 
derivados de materiais reciclados e recicláveis; 
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; 
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental (BRASIL, 2010). 
 
Desta forma, tanto o Poder Público, como os fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes e consumidores, são responsáveis pela implementação e operacionalização 
do Plano Municipal de Gerenciamento Integrada de Resíduos Sólidos do Município de São 
Valentim e das respectivas etapas dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos a que 
se refere os artigos 20º e 33º da Lei nº 12.305/10, conforme disposto a seguir. 
 
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamen to de resíduos sólidos: 
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 
13; 
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

a) gerem resíduos perigosos; 
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b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 
composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 
público municipal; 

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I 
do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte; 
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do 
Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 
§ único. Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão estabelecidas por 
regulamento exigências específicas relativas ao pla no de gerenciamento de resíduos 
perigosos (BRASIL, 2010). 
 
Por meio dessa iniciativa, surge a responsabilidade compartilhada, onde cada integrante 
da cadeia produtiva - fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e até os 
consumidores - ficarão responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos, junto com os titulares 
dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, pelo ciclo de vida 
completo dos produtos, que vai desde a obtenção de matérias-primas e insumos, 
passando pelo processo produtivo, pelo consumo até a disposição final. 
 
Desta maneira, o Poder Público, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes 
e consumidores têm responsabilidades: o poder público deve apresentar planos para o 
manejo correto dos materiais (com adoção de processos participativos na sua elaboração 
e de tecnologias apropriadas); às empresas compete o recolhimento dos produtos após o 
uso e, à sociedade cabe participar dos programas de coleta seletiva (acondicionando os 
resíduos adequadamente e de forma diferenciada) e incorporar mudanças de hábitos para 
reduzir o consumo e a consequente geração. 
 
Destaca-se que a função dos órgãos governamentais não é somente a aplicação da 
legislação, mas incentivar a aplicação das medidas propostas no Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, junto às camadas da sociedade e aos setores produtivos, de forma a 
promover o reaproveitamento dos resíduos e verificar a viabilidade da criação de incentivos 
fiscais para que os artigos produzidos pela aplicação da logística reversa dos resíduos 
apresentem preços e qualidades competitivos, comparados aos produzidos sem a 
reutilização de resíduos. 
 
Sugere-se que o município quando da renovação do Alvára de funcionamento das 
empresa constantes do Art. 20. da Lei nº 12.305/10, devem elaborar o seu plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, em consonância com a lei vigente e com este 
PMGIRS, cuja lei municipal específica fixará prazo e condições para o seu cumprimento. 

4.4.3 Ações relativas aos resíduos com logística re versa 

A obrigatoriedade de estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante 
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, é dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes dos seguintes produtos:  



PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS 
Município de São Valentim - RS 

 

Assessoria Técnica: Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina - INDESSC 
Prefeitura Municipal de São Valentim - RS - Junho de 2015 

115 
 

� agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;  

� pilhas e baterias;  
� pneus;  
� óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
� lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  
� produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

 
Esse procedimento deverá ser feito de forma independente do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos (Art. 33. da Lei nº12.305/2010), e sob a 
responsabilidades dos mesmos, salvo os gerados pela municipalidade. 
 
Cabendo a municipalidade a fiscalização do cumprimento desta lei, e informações de 
quantificação e destino final, quando da renovação dos respectivos alvarás. 
 
O município já destina adequadamente seus resíduos através da empresa CETRIC de 
Chapecó,SC, que dá destinação final as lâmpadas fluorescentes do serviços de iluminação 
pública municipal. 
 
E o Art. 34 deixa claro que os acordos setoriais das cadeias produtivas desses produtos 
poderão estabelecer os âmbitos nacional, estadual e municipal para implementar um 
sistema de logística reversa, desde que referenciado nas diretrizes de prevalência dos 
acordos firmados nacionalmente sobre os estaduais e destes aos municipais. Os acordos 
firmados em menor abrangência podem ampliar, mas não abrandar as medidas de 
proteção ambiental.  
 
RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA  
 
Os números relativos a estes resíduos são pouco conhecidos. A prática de diferenciá-los, 
que é obrigatória a partir da sanção da Lei 12.305/2010 revelará as quantidades geradas 
em cada localidade e região.  
 
No entanto, desconsiderando-se peculiaridades locais e regionais, os números da 
produção nacional para o consumo interno, referenciado na população do período, pode 
apontar a taxas de geração de resíduos ou de consumo dos bens envolvidos. Para os 
resíduos de equipamentos eletroeletrônicos pode ser considerada a taxa de geração de 
2,6 kg anuais per capita, deduzida em trabalhos científicos e em estimativas traçadas pela 
Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais – FEAM.  
 
Quanto aos pneus, o número de pneus recolhidos e destinados segundo o Cadastro 
Técnico Federal do IBAMA , aponta para uma taxa de geração de resíduos de 2,9 kg 
anuais por habitante. A produção nacional de pilhas e baterias, referenciada pela ABINEE 
para o ano de 2006, aponta para uma taxa de consumo de 4,34 pilhas anuais e 0,09 
baterias anuais por habitante.  
 
No tocante às lâmpadas, material divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo anuncia a estimativa da existência de 4 unidades incandescentes e 4 
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unidades fluorescentes por domicílio, o que permite estimar as quantidades de dispositivos 
que podem ser descartados. Uma outra fonte para este tipo de informação é o setor 
público responsável por manutenção das instalações municipais e da iluminação pública, 
que pode possuir um histórico das trocas realizadas em determinado período de tempo. 
 
Estes números servem como referência a municipalidade para a sua quantificação, 
auxiliando a fiscalização. Mas deverá obter seus próprios dados, obtidos do formulário de 
renovação ou obtenção do alvará de funcionamento anualmente. Devendo esta exigência 
constar em lei, e dos procedimentos administrativos da obtenção e renovação de alvarás 
municipais de todas as empresas geradoras de resíduos no âmbito do município de São 
Valentim. 
 
Para tanto torna-se necessário adaptar e incluir no formulário de obtenção de alvarás 
informações á respeito da geração, transporte e destinação final de seus resíduos. 
Conforme sugestão de formulário que vai em anexo. 

4.4.4 Indicadores de desempenho para os serviços pú blicos 

A atividade de avaliação pode ser definida “prática de atribuir valor a ações” previamente 
planejadas, através de indicadores que avaliarão o desempenho do setor de limpeza 
urbana. No que tange à avaliação de projetos, programas e políticas de governo, a 
atividade tem como objetivo “maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus 
fins e a eficiência na alocação de recursos para a consecução dos mesmos”. (ENAP, 
2010). 
 
A avaliação, de forma mais detalhada, é: 
 
Avaliação: Ferramenta que contribui para integrar as atividades do ciclo de gestão pública. 
Envolve tanto julgamento como atribuição de valor e mensuração. Não é tarefa neutra, 
mas comprometida com princípios e seus critérios. Requer uma cultura, uma disciplina 
intelectual e uma familiaridade prática, amparadas em valores. Deve estar presente, como 
componente estratégico, desde o planejamento e formulação de uma intervenção, sua 
implementação (os conseqüentes ajustes a serem adotados) até as decisões sobre sua 
manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção, indo até o controle. 
(ENAP, 2010). 
 
Como instrumentos de avaliação do PMGIRS do Município de São Valentim serão 
adotados os Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), 
os quais têm sido utilizados pela quase totalidade das operadoras de serviços de água,  
esgoto e RSU existentes no Brasil. Estes indicadores adotados correspondem aos setores 
de manejo de resíduos sólidos.  
 
O SNIS surgiu em 1994, quando se constatou a necessidade de um sistema de 
informações direcionado às atividades de prestação dos serviços de água, esgoto e 
manejo de resíduos sólidos. O SNIS é vinculado ao Ministério das Cidades 
especificamente à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA). Nos termos da 
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Lei nº 11.445/2007, cumpre ao Ministério das Cidades criar e administrar o Sistema 
Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), ainda em desenvolvimento. 
 
Importante registrar que os programas de investimentos do Ministério das Cidades, 
incluindo o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) exigem o envio regular de 
dados ao SNIS, como critério de seleção, hierarquização das instituições credenciadas e 
posteriorliberação de recursos financeiros. 
 
A seguir, apresentam-se os indicadores a serem utilizados no processo de avaliação e 
monitoramento do PMGIRS do Município de São Valentim, para o setor de RSU, bem 
como são relacionadas as informações operacionais necessárias à quantificação dos 
indicadores adotados. Anota-se que novos indicadores poderão ser criados e aplicados 
aos serviços de limpeza urbana, conforme a demanda apresentada pela Prefeitura 
Municipal de São Valentim. 
 

Quadro 4.4 – 01 
Glossário para o cálculo dos indicadores de avaliaç ão e Monitoramento 

CÓDIGO NOME DEFINIÇÃO UNIDADE 

G12 
 

População total do 
município 
 

Valor da população total de um município, 
incluindo tanto a população servida quanto a 
que não é servida com os serviços. É 
adotada no SNIS a estimativa realizada 
anualmente pelo IBGE. 

habitantes 
 

Ge002 
 

População urbana do 
município 
 

População urbana de um município. Inclui 
tanto a população atendida quanto a que 
não é atendida com os serviços. No SNIS é 
adotada uma estimativa usando a respectiva 
taxa de urbanização do último Censo ou 
Contagem de População do IBGE, 
multiplicada pela população total estimada 
anualmente pelo IBGE. 

habitantes 
 

Ge006 
 

Receita arrecadada com 
serviços de 
manejo de RSU 
 

Valor anual dos recursos arrecadados por 
meio da cobrança de taxas, tarifas ou outras 
formas vinculadas à prestação de serviços 
de manejo de RSU. 

R$/ano 
 

Ge009 

Despesa com agentes 
privados executores de 
serviços de manejo 
de RSU 

Valor anual da soma das despesas com 
serviços de manejo de RSU realizadas por 
agentes privado e público. 

R$/ano 
 

Ge023 

Despesa dos agentes 
públicos executores de 
serviços de manejo 
de RSU 

Valor anual das despesas dos agentes 
públicos realizadas com os serviços de 
manejo de RSU, incluindo a execução dos 
serviços propriamente ditos mais a 
fiscalização, o planejamento e a parte 
gerencial e administrativa. Correspondem às 
despesas com pessoal próprio somadas às 
demais despesas operacionais com o 
patrimônio próprio do município (despesas 
com materiais de consumo, ferramentas e 
utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, 
peças, 

R$/ano 
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pneus, licenciamentos e manutenção da 
frota, serviços de oficinas terceirizadas, e 
outras despesas). Inclui encargos e demais 
benefícios incidentes sobre a folha de 
pagamento do pessoal envolvido. Não inclui: 
despesas referentes aos serviços de manejo 
de RSU realizadas com agentes privados 
executores (informação GE009); despesas 
com serviço da dívida (juros, encargos e 
amortizações); despesas de remuneração 
de capital; e despesas com depreciações de 
veículos, equipamentos ou instalações 
físicas. 

Co050 
 

População urbana do 
município, atendida 
com serviço de coleta de 
RDO 
 

Valor declarado pelo órgão responsável da 
população urbana efetivamente beneficiada 
com o serviço regular de coleta de RDO no 
município, no final do ano de referência. 
Inclui populações da sede e de localidades 
efetivamente atendidas de forma regular. 
No SNIS é adotado o valor declarado pelo 
agente responsável pelo serviço. Entende-
se como regular o serviço com freqüência 
mínima de 1 (uma) vez por semana. 

habitante 
 

Co051 
 

População urbana de outros 
municípios, 
atendida com serviço de 
coleta de RDO 
 

Valor declarado pelo órgão responsável da 
população urbana efetivamente beneficiada 
com o serviço regular de coleta de RDO em 
outro(s) município(s), prestado pelo mesmo 
agente responsável pela informação, no final 
do ano de referência. Inclui populações da 
sede e de localidades efetivamente 
atendidas de forma regular. No SNIS é 
adotado o valor declarado pelo agente 
responsável pelo serviço. Entende-se como 
regular o serviço com freqüência mínima de 
1 (uma) vez por semana. 

habitante 
 

Co108 
 

Quantidade de RDO 
coletada pelo agente 
público 
 

Quantidade anual de RDO coletada 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. 

tonelada/ano 
 

Co109 
 

Quantidade de RDO 
coletada pelos agentes 
privados 
 

Quantidade anual de RDO coletada 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. 
 

tonelada/ano 
 

Co116 
 

Quantidade de RDO e RPU 
coletada pelo 
agente público 
 

Valor anual da soma das quantidades de 
RDO e RPU coletadas por serviço 
executado diretamente pelos agentes 
privados. Não inclui quantidade coletadas de 
resíduos dos serviços de saúde (RSS) e 
resíduos da construção civil (RCD). 

tonelada/ano 
tonelada/ano 

 

Co117 
 

Quantidade de RDO e RPU 
coletada pelos 

Valor anual da soma das quantidades totais 
de RDO e RPU coletadas por todos os 

tonelada/ano 
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agentes privados 
 

agentes mencionados, públicos, privados, 
cooperativas e outros. Não inclui 
quantidades coletadas de resíduos dos 
serviços de saúde (RSS) e resíduos da 
construção civil (RCD). 

Rs008 
 

Quantidade de RSS 
coletada pelos 
geradores ou empresas 
contratadas por eles 
 

Quantidade anual de resíduos dos serviços 
de saúde (RSS) oriundos de coletada 
diferenciada executada pelos próprios 
geradores ou empresas contratadas por 
eles. 

tonelada/ano 

Rs028 
Quantidade de RSS 
coletada pela prefeitura ou 
empresa contratada por ela 

Quantidade anual de resíduos dos serviços 
de saúde (RSS) oriundos da coleta 
diferenciada executada pela Prefeitura ou 
por empresas contratadas por ela. Incluem 
quantidades de RSS de todas as unidades 
de saúde, mesmo as que não são públicas 
(integrantes do quadro de unidades de 
saúde da Prefeitura). 

tonelada/ano 

Va019 
 

Despesa com empresas 
contratadas para o 
serviço de varrição 
 

Valor anual das despesas da Prefeitura com 
empresas contratadas exclusivamente para 
execução do serviço de varrição de vias e 
logradouros públicos. 

R$/ano 
 

Va037 
 

Despesa dos agentes 
públicos com o serviço de 
varrição 

Valor anual das despesas da Prefeitura com 
o serviço de varrição de vias e logradouros 
públicos. 
Correspondem às despesas realizadas com 
pessoal próprio somadas às demais 
despesas operacionais com o patrimônio 
próprio do município (despesas com 
materiais de consumo, ferramentas e 
utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, 
peças, pneus, licenciamentos e manutenção 
da frota, serviços de oficinas terceirizadas, e 
outras despesas). 
Inclui encargos e demais benefícios 
incidentes sobre a folha de pagamento do 
pessoal envolvido. Não inclui: despesas 
referentes ao serviço de varrição de vias e 
logradouros públicos realizadas com 
agentes privados executores (informação 
VA019). 

R$/ano 
 

Cs009 
 

Quantidade total de 
materiais recuperados 
exceto matéria orgânica e 
rejeito 

Quantidade anual de materiais recicláveis 
recuperados (exceto matéria orgânica e 
rejeitos) coletados de forma seletiva ou não, 
decorrente da ação dos agentes executores, 
ou seja, Prefeitura, empresas contratadas 
por ela, associações de catadores e outros 
agentes, não incluindo, entretanto, 
quantidades recuperadas por 
catadores autônomos não-organizados nem 
quantidades recuperadas por intermediários 
privados (“sucateiros”). 

tonelada/ano 
 

Cso**  
Quantidade total de 
materiais orgânicos 
recuperada 

Quantidade anual de materiais recicláveis 
orgânicos recuperados coletados de forma 
seletiva ou não, decorrente da ação dos 
agentes executores, ou seja, Prefeitura, 

tonelada/ano 
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empresas contratadas por ela, associações 
de catadores e outros agentes, não 
incluindo, entretanto, quantidades 
recuperadas por autônomos não-
organizados ou privados. 

 

Indicadores de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 
Quadro 4.4 – 02  

Relação dos indicadores de avaliação e monitorament o do PMGIRS do Município de São 
Valentim sugeridos para o Setor de Limpeza Pública 

 
INDICADORES GERAIS 

IND. DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE 

I005 

Auto-sufciência da prefeitura com o manejo de RSU 
 

 

 

 

percentual 

I006 

Despesa per capita  com manejo de RSU em relação à 
população urbana: 
 

 

 

 

R$ / 
habitante 

 
 

Quadro 4.4 – 03 
Relação dos indicadores de avaliação e monitorament o do PMGIRS do Município de São 

Valentim sugeridos para o Setor de Limpeza Pública 
 

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICI LIARES E 
PÚBLICOS 

IND. DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE 

I016 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em 
relação à população urbana: 
 

 

 

 percentual 

I021 

Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à 
população urbana: 
 

 

 

 
Kg/habitante 

/dia 

I022 

Massa (RDO) coletada per capita em relação à 
população atendida com serviço de  
coleta:  

 

 
 

 

Kg/habitante/di
a 
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Quadro 4.4 – 04 
Relação dos indicadores de avaliação e monitorament o do PMGIRS do Município de São 

Valentim sugeridos para o Setor de Limpeza Pública 

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM 

IND. DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE 

I031 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos 
em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada:  
 

 

 

 percentual 

I032 

Massa recuperada per capita de materiais recicláveis 
secos em relação à população urbana: 
 

 

 

 Kg/habitante 
/ano 

IR1
** 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis 
orgânicos em relação à quantidade total (RDO + RPU)  
coletada: 
 

 

 
 

 
percentual 

IR2
** 

Massa recuperada per capita de materiais reciclávei s 
orgânicos em relação à população urbana: 
 

 

 
 

 
Kg/habitante/ano 

**Indicador criado para o PMISB 
 

Quadro 4.4 – 05 
Relação dos indicadores de avaliação e monitorament o do PMGIRS do Município de São 

Valentim sugeridos para o Setor de Limpeza Pública 

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

IND. DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE 

I036 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis 
secos em relação à quantidade total (RDO + 
RPU) coletada: 
 

 

 

 Kg/1000/habitante 
/dia 

I037 

Massa recuperada per capita de materiais 
recicláveis secos em relação à população  
urbana: 
 

 

 

 percentual 
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Quadro 4.4 – 06 
Relação dos indicadores de avaliação e monitorament o do PMGIRS do Município de São 

Valentim sugeridos para o Setor de Limpeza Pública 
 

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO  

IND. DEFINIÇÃO DO INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE 

I046 

Incidência do custo do serviço de varrição no custo  total 
com manejo de RSU: 

 

 

 
percentual 

 

4.4.5 Ações específicas nos órgãos da administração  pública 

- Criação de uma nova estrutura para cuidar  do gerenciamento dos serviços de limpeza 
urbana; 
- Criar uma legislação municipal própria;  
- Capacitação dos servidores públicos da área de limpeza, saúde e educação; 
- Consorciamento com os municípios vizinhos, visando a coleta e destinação final dos 
RSU. 
- Implantação do Programa de lixeiras públicas; 
- Implantação do Programa de Compostagem caseira, como forma de reduzir os resíduos 
orgânicos.  

4.4.6 Iniciativas para a educação ambiental e comun icação 

Além de garantir no site da prefeitura, um link especial para as informações e 
monitoramento do sistema de limpeza pública (nºs dos indicadores, volume coletado e 
destinado e roteiros de coleta urbana e rural, etc). Será criado um link de Educação 
Ambiental, ligado e alimentado pela Secretaria Municipal de Educação, que fornecerá o 
material e os subsídios à implementação da educação ambiental no município de São 
Valentim.  
 
O Programa de Educação Ambiental, que terá como eixos o saneamento e em especial  os 
RSU, será elaborado pelos técnicos e professores da Secretaria Municipal de Educação, 
através de seminário e ouvindo a comunidade escolar municipal. 
 

4.4.7 Definição de nova estrutura gerencial 

O Município de São Valentim para adequar-se á legislação federal vigente (Lei 
12.305/2010)  a administração municipal deverá além de criar uma legislação municipal 
própria, também criar uma estrutura mínima para cuidar  do gerenciamento dos serviços de 
limpeza urbana. 
 
Criando um Departamento de Limpeza Urbana, com setor de resíduos urbanos (coleta e 
destinação final do lixo) e setor de limpeza pública (poda e varrição), e outros de interesse 
da administração municipal.   
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Dotar o departamento de computadores e programas para o gerenciamento da limpeza 
urbana, contratação de pessoal especializado com capacitação técnica. 

4.4.8 Sistema de cálculo dos custos operacionais e investimentos 

A Prefeitura do Município de São Valentim direciona as atividades de limpeza urbana à 
Secretaria Municipal de Obras e Habitação, a qual recebe os recursos orçamentários 
previstos no exercício para gerenciar os contratos das empresas terceirizadas para este 
fim, bem como a estrutura interna existente, de limpeza pública. 
 
Plano Plurianual – PPA 
 
O Plano Plurianual é o instrumento que orienta o planejamento e a gestão da 
administração pública para o período de 04 anos. No Plano Plurianual estão definidas as 
metas físicas e financeiras para fins do detalhamento dos orçamentos anuais.  
 
O Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2014/2017, aprovado pela Câmara de 
Vereadores, deverá ficar definido para o município, no que se refere aos serviços de 
coleta, transporte e disposição final do lixo, nos 4 anos , valores compatíveis ao volume e 
defino anteriormente, bem como o valor dos serviços de varrição de vias e limpeza pública 
por ano. 
 
Orçamento Municipal 
 
O Orçamento Municipal aprovado anualmente,no ano anterior ao exercício, que dispõe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o ano. Nos anexos da referida Lei, são detalhadas 
as despesas e receitas de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além dos gastos 
previstos por cada uma das secretarias. 
 
No que se refere à Lei orçamentária anual (LAO) para o ano de 2016, deverá contemplar 
valores confirme descritos na planilha das metas e ações, as ações emergenciais (para 
2016) e o restante nas LAO dos anos posteriores. além dos valores para coleta e 
destinação final, bem como dos serviços de varrição de vias e limpeza pública. 

Remuneração e Custeio 

a) Receitas 
 
O município dispõe de receita relativa à limpeza urbana, através da taxa de lixo, cuja  
legislação municipal, deve contemplar além da coleta uma taxa de disposição final de lixo.  
 
A receita mensal da taxa de coleta atualmente é de R$ R$ 2.860,67. 
 
b) Despesas 
A despesa média mensal com os serviços de limpeza publica, é de aproximadamente R$ 
16.356,00. Dentro destas despesas estão inclusos coleta, transporte e disposição final do 
lixo doméstico, conforme descriminado abaixo: 
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- Coleta dos RSU pela empresa Balena & Balena no valor de R$ 9.827,00; 
- Coleta e destinação final das lâmpadas fluorescentes pela empresa CETRIC no valor de 
R$ 201,00; 
- Coleta e destinação final dos resíduos de saúde (RSS) pela empresa SERVIOEST no 
valor de R$ 370,00; 
 
Além das despesas com a empresa terceirizada, a prefeitura municipal realiza com mão-
de-obra e veículos próprios o serviço de coleta de entulhos e resíduos verdes e também a 
coleta de recicláveis na zona rural quando solicitada. Cujos estão dispersos pelas 
despesas dos serviços gerais da Secretaria, sem discriminação específica para a limpeza 
pública. Despesas da Secretaria de Obras com a limpeza pública: 
 

- Gastos com pessoal: R$ 4.100,00; 
- Gastos com maquinários: R$ 1.858,00; 

 
Gerando um total de despesa na ordem de R$ 16.356,00. 
 
c) Análise Receitas x Despesas 
 
Para a análise do custeio dos serviços de limpeza pública, é feita com a comparação das 
receitas com as despesas realizadas pelos serviços de limpeza urbana de São Valentim. 
 
Como jamais houve uma taxa de destinação final, somente de coleta de lixo em São 
Valentim, e as despesas são mensais e anuais, logo há um déficit anual de 82,51% no 
setor de limpeza pública, ferindo a lei de responsabilidade fiscal, pois se trata de um 
serviço de relevante interesse público e sanitário.   
 
A média do Déficit mensal no custeio da limpeza pública no ano de 2014 foi de R$ 
13.495,33 ou de R$ 161.943,96 anual. 
 

4.4.9 Fontes de financiamento dos serviços públicos  de limpeza urbana 

 
O plano de investimentos descrito anteriormente (no Planejamento das Ações) apresenta o 
custo projetado para atingir as metas estabelecidas ao longo do período de planejamento. 
Algumas fontes de recurso para o financiamento destes investimentos necessários a 
universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento básico são: 
 
4.4.9.1  Cobrança Direta dos Usuários – Taxa ou Tar ifa 
 
A modalidade mais importante e fundamental para o financiamento dos serviços públicos 
que esses possam ser individualizados (divisíveis) e quantificados. 
 
Uma política de cobrança (taxa e/ou tarifa) bem formulada pode ser suficiente para 
financiar os serviços e alavancar seus investimentos, diretamente ou mediante 
empréstimos, podendo até mesmo não depender de empréstimos a médio ou longo prazo. 
 



PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS 
Município de São Valentim - RS 

 

Assessoria Técnica: Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina - INDESSC 
Prefeitura Municipal de São Valentim - RS - Junho de 2015 

125 
 

4.4.9.2 Subvenções Públicas – Orçamentos Gerais 
 
Esta é a forma predominante de financiamento dos investimentos e de custeio parcial dos 
serviços de resíduos sólidos no Município. São recursos com disponibilidade não estável e 
sujeitos a restrições, em razão do contingenciamento na execução orçamentária. 
 
4.4.9.3 Subsídios Tarifários 
 
Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades 
que não tenham capacidade de cobrir o custo integral dos serviços. As tarifas devem levar 
em conta as características dos lotes urbanos e nível de renda da população, além das 
características dos serviços prestados na área atendida. 
 
4.4.9.4 Financiamento 

4.4.9.4.1 Financiamento com Recursos Federais  

Os recursos federais destinados ao financiamento do setor de saneamento básico aos 
municípios são repassados por programas e linhas de financiamento de agentes 
financeiros públicos como a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social. Entre os programas pode-se destacar: 
 

Tabela 4.4 - 01  

Programa Finalidade Beneficiário Recursos 

PROSANEAR 

Ações de saneamento em 
aglomerados urbanos por 
população de baixa renda com 
precariedade e/ou inexistência de 
condições sanitárias e ambientais. 

Prefeituras Municipais, 
Governos Estaduais, 
Concessionárias Estaduais 
e Municipais de Saneamento e 
Órgãos Autônomos Municipais. 

FGTS 

FUNASA Obras e serviços de saneamento 
Prefeituras Municipais e 
Serviços Municipais de 
Limpeza Pública 

Fundo perdido/ 
Ministério da 
Saúde 
 

PRO-INFRA 
Redução de risco e de 
insalubridade em áreas habitadas 
por população de baixa renda 

Áreas urbanas localizadas 
em todo o território 
nacional 

Orçamento geral 
União 
 

PAC Infra-estrutura em geral, entre eles 
saneamento básico 

Em todo território nacional 

Orçamento geral 
União/FGTS/FAT/ 
empresas 
Estatais/ 
Iniciativa Privada 
 

PROSAB 
Promover e apoiar o 
desenvolvimento de pesquisas na 
área de saneamento ambiental 

Comunidade acadêmica e 
científica em todo território 
nacional 

FINEP/CNPQ/ 
Caixa Econômica 
Federal/Capes 
Ministério da 
Ciência e 
Tecnologia 
 

Programa de 
Urbanização, 

Promover a urbanização, a 
prevenção de situações de risco e a 

Municípios, Estados e 
Distrito Federal 

Fundo Nacional 
Habitação de 
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Regularização e 
Integração de 
Assentamentos 
Precários 

regularização fundiária de 
assentamentos humanos precários, 
articulando ações para atender as 
necessidades básicas da população 
e melhorar sua condição de 
habitabilidade e inclusão social. 

Interesse Social 
(Orçamento geral 
União). 
 

 

4.4.9.4.2 Financiamento com Recursos Externos 

 
Entre as possibilidades de captação de recursos externos destacam-se o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 
 
O BIRD é uma instituição que junto com a Associação Internacional de Desenvolvimento 
(AID) formam o Banco Mundial. Esta instituição é constituída de membros de 185 países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. 
 

4.4.9.4.3  Parcerias Público Privadas (PPP’S) 

As PPP’s (modalidades especiais de concessões) foram reguladas recentemente e ainda 
são pouco utilizadas como forma de financiamento dos serviços. 
 

4.4.10 Forma de cobrança dos custos dos serviços pú blicos 

 
Sugere-se para evitar o déficit atual do serviço de limpeza urbana, que se cobre 
paulatinamente as despesas da destinação final e das lâmpadas,  num horizonte de 10 
anos, para evitar um impacto tarifário local. Já os resíduos de saúde tem rubrica na 
Secretaria de Saúde, e lá devem permanecer. 

4.4.11 Iniciativas para controle social 

4.4.11.1 Mecanismos de Participação Social 

4.4.11.1.1 Legislação Atual sobre a Participação So cial no PMSB 

 
A necessidade da participação e controle social na implementação de políticas públicas é 
uma reivindicação da sociedade brasileira desde a década de 1980. O fortalecimento dos 
movimentos sociais, a abertura política e a Constituição Cidadã abriram espaços para que 
a democracia brasileira avançasse para incorporar elementos da democracia direta. 
Embora ainda exista um longo caminho a percorrer, diversos mecanismos legais passaram 
a incorporar a participação social na elaboração de políticas públicas, a exemplo da Lei 
Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 
9.433/1997) e o Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001). 
 
Na área de saneamento, a participação e o controle social também são reivindicações do 
início da década de 1980, quando das discussões em torno do Plano Nacional de 
Saneamento – PLANASA. Naquele momento, desejavam-se mudanças substantivas na 
Política de Saneamento, principalmente quanto à ação centralizada nos governos federal e 
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estadual e aleijamento da participação dos municípios e da sociedade. A Lei nº 
11.445/2007 veio inaugurar uma nova fase da concepção e implementação de políticas de 
saneamento no Brasil, incorporando anseios sociais quanto as mudanças da relação 
Estado e sociedade na área de saneamento. 
 
Ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, já no 2º art., a Lei nº 
11.445/2007 registra a nova abordagem quanto à participação e controle social. No inciso 
X desse artigo, a Lei estabelece o controle social como um dos princípios fundamentais da 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico. No inciso IV, do art. 3º, a lei define 
o controle social como sendo: (...) conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem 
à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de 
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 
públicos de saneamento básico. 
 
Assim, a lei garante elementos fundamentais para a garantia da participação, a saber: o 
acesso à informação, a representação técnica e a participação na formulação, 
planejamento e avaliação das políticas de saneamento básico. 
 
A lei, ao tratar da formulação da política pública de saneamento básico, no seu art. 9º, 
estabelece a necessidade dos titulares fixarem os direitos e deveres dos usuários e os 
mecanismos de controle social. 
 
O Capítulo VIII da lei é dedicado à temática do controle social. No seu art. 47, é 
estabelecido que o controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá 
incluir a participação em órgãos colegiados de caráter consultivo, assegurada a 
representação: 
 
I - dos titulares dos serviços; 
II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 
III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 
IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 
V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor 
relacionadas ao setor de saneamento básico. 
 
Assim, os municípios podem compor um conselho ou utilizar outro órgão colegiado 
existente para definir a política pública de saneamento (incluso os RSU) , contando, para 
isso, com a representação de diversos segmentos da sociedade, o que inclui a sociedade 
civil organizada. Tal estratégia é usada em outras áreas da administração pública, como de 
meio ambiente, saúde, educação e recursos hídricos, e tem se mostrado importante nos 
processos de democratização das políticas públicas e na definição de políticas mais 
compatíveis com as realidades e demandas locais. 
 
Com relação à prestação dos serviços públicos de saneamento básico, a lei estabelece a 
necessidade da definição de mecanismos de controle social nas atividades de 
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços (inciso V, do art. 11). A lei prevê, 
ainda, o controle social nas contratações de serviços públicos de saneamento. Como 
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condição para a validade dos contratos de prestação de serviços, está prevista a 
realização prévia de audiência e consultas públicas (inciso IV, do art. 11). 
 
No que diz respeito ao planejamento, a Lei nº 11.445/2007 define que a prestação de 
serviços públicos de saneamento básico deve observar a um Plano de Saneamento Básico 
cuja elaboração deverá assegurar a (...) ampla divulgação das propostas dos planos de 
saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de 
audiências ou consultas públicas (§ 5º do art. 19 da lei 11.445/2007). 
 
No que diz respeito à regulação dos serviços públicos de saneamento, a lei prevê a 
elaboração de normas que deverão abranger, dentre outros itens: (...) padrões de 
atendimento ao público e mecanismos de participação e informação (inciso X do art. 23 da 
lei 11.445/2007). 
 
Do exposto, o controle social, como um princípio fundamental da Lei de Saneamento 
Básico, deve ser garantido nas diversas funções de gestão dos serviços públicos de 
saneamento básico, ou seja: no planejamento, na prestação dos serviços, na regulação e 
na fiscalização. Para tanto, a lei prevê a necessidade do estabelecimento de normas e 
mecanismos para que este controle social se efetive.  

 
A lei define o direito ao acesso à informação; a necessidade da realização de consultas e 
audiências públicas como condição para a validade dos contratos e a divulgação dos 
estudos e das propostas do Plano de Saneamento Básico para discussão da sociedade. 
Além disso, os municípios e estados podem compor um Conselho ou utilizar outro 
existente para, dentre outras atribuições, proporcionar o controle social na elaboração, 
acompanhamento e avaliação das políticas, planos, programas e projetos. 
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O controle social é um princípio fundamental da Lei de Saneamento Básico e deve ser 
garantido nas diversas funções de gestão dos serviços públicos de saneamento básico, a 
saber: no planejamento, na prestação dos serviços, na regulação e na fiscalização. 
 
Inegavelmente, a Lei nº 11.445/2007e a nº 12.305/2010, fruto de intensos debates, veio a 
atender aos desejos da sociedade brasileira. Por um lado, é importante não minimizar os 
desafios para que esse desejo seja uma realidade. Diversos obstáculos estão postos, 
principalmente em função da tradição autoritária e tecnicista de fazer planejamento no 
Brasil e das relações patrimonialistas e clientelistas que o poder público tem tido com as 
populações. Por outro lado, as fragilidades dos movimentos sociais também são fatores 
limitadores para uma nova prática, democrática e participativa, de fazer saneamento no 
Brasil. 
 
4.4.11.2 Participação Social no PMGIRS de São Valen tim 
 
O Controle social, de acordo com Soares (2009) pode ocorrer mediante a: 
 

• Previsão de Audiências Públicas na elaboração e monitoramento do PMGIRS; 

• Previsão de mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, 
regulação e fiscalização nos contratos de concessão e de programa; 

• Participação de órgãos colegiados (Conselho Municipal de Saneamento Básico e 
Meio Ambiente) como agentes de controle social do saneamento básico (incluso os 
RSU). 

 
Para elaboração do PMGIRS foram realizadas: 
 
- Duas conferências temáticas,uma no centro urbano e outra na zona rural, e foram 
dedicadas a discutir assuntos específicos abordados por sua importância em termos de 
geração ou impacto na comunidade como por exemplo, cargas perigosas; resíduos de 
construção e demolição depositados irregularmente e melhorais da gestão dos RS: 
 

• 1ª Audiência Pública – Conferência Temática Urbana – 09/09/2014, ás 19 hs na 
E.M. Azidia S. Capelari – Centro – São Valentim - R S; 

• 2ª Audiência Pública – Conferência Temática Rural -  10/09/2014, ás 14 hs na 
Linha São Pedro -  São Valentim - RS. 

 
Uma Conferência Municipal, uma vez realizadas as conferências preparatórias (territoriais 
e temáticas) e sistematizadas as contribuições para cada item de um documento guia, 
nova publicação deve ser produzida, com ampla distribuição, feita com antecedência ao 
evento final, que foi a Conferência Municipal de Resíduos Sólidos: 
 

• 3ª Audiência Pública – 1ª Conferência Municipal de Resíduos Sólidos na E.M. 
Azidia S. Capelari – Centro – São Valentim – RS (11 /11/2014 ás 19:30).  

 
Material e fotos das audiências em anexo. 
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4.4.12 Sistemática de organização das informações l ocais ou regionais 

 
O principal meio de divulgação utilizado foi o Sistema Municipal de Informações de 
Saneamento – SMIS de São Valentim, No SMIS, estavam disponíveis todas as 
informações pertinentes do PMSB de São Valentim, e agora o PMGIRS. O SMIS está 
interligado ao portal da PMSV (Prefeitura Municipal de São Valentim), que é 
www.saovalentim.rs.gov.br. 
 
Assim, devem ser utilizados também os seguintes meios de comunicação: 
 

• Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico de São Valentim, o SMIS; 

• Conferência Municipal de Resíduos Sólidos; 

• Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONG e instituições de ensino; 

• Meios de Comunicação Massiva: jornal e rádio, 

• Capacitações e Treinamentos para servidores; 

• Cartilha explicativa do PMGIRS; 

• Convites públicos, panfletos, cartazes, etc, 
 
O responsável pela divulgação do Plano, necessariamente é o Titular dos serviços também 
responsável pela elaboração do Plano. Portanto a Prefeitura Municipal de São Vlentim , 
através do órgão Municipal incumbido do Planejamento e Gestão do Saneamento Básico, 
que é o responsável pela divulgação do PMGIRS. Atualmente este órgão é a Secretaria 
Municipal de Obras e Habitação , que atua na área de resíduos sólidos, por sua vez 
deverá executar as seguintes ações: 
 
• Implantação do Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico de São 
Valentim (SMIS) pelo site oficial (www.saovalentim.rs.gov.br), no ítem saneamento básico 
(figura 4.4 - 01); 
 
• Alocação de técnicos especializados em supervisão, acompanhamento e contratação dos 
serviços para elaboração de cartilhas, boletins e panfletos, e meios de divulgação. 
 
• Estabelecimento de um serviço de recepção de queixas e denúncias sobre andamento e 
monitoramento do Plano (Ouvidoria, que pode ser a ouvidoria municipal, fone: (54) 3373-
1206).  
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Figura 4.4 – 01 
Visualização do site da  PM de São Valentim 

 
 
Utilizou um panfleto para informar a comunidade, com 100 unidades, cartazes (Figura 4.4 
– 02 e 03) e convites para todas as atividades, além de jornal e rádios locais para a sua 
convocação, informações e entrevistas.  
 
Deverá ainda: 
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• Compatibilização com outros sistemas de informações municipais e atualização 
permanente das informações disponibilizadas através do SMIS; 

• Auxiliar o Conselho Municipal de Saneamento Básico para realização da Conferência 
Municipal de Saneamento Básico e de RS, garantindo a participação de (i) representantes, 
lideranças e técnicos das instituições públicas e população civil organizada; (ii) 
Representantes de ONG (comunidades, associações, cooperativas, colônias e outros); (iii) 
Representantes das instituições técnicas regionais; (iv) Prefeito, secretários, assessores e 
técnicos do município. Para este evento foi feito uma cartilha informativa para garantir o 
acesso às informações pertinentes ao evento, e divulgar o material e ata através o SMIS. 

• Realizar palestras e seminários abordando os conceitos das atividades do plano, 
apresentando a proposta de programação ao Conselho Municipal de Saneamento Básico, 
para sua avaliação e recomendações. Para estes eventos deverão ser preparados 
materiais informativos para garantir o acesso às informações pertinentes ao evento, e 
divulgar o material e ata através o SMIS; 

• Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões especiais e oficinas 
organizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Habitação/PMSV para amplo 
conhecimento das ações do plano, bem como das responsabilidades de cada entidade 
para uma efetiva implementação do Plano; 

• Produção de Boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que foram utilizados e/ou 
entregues com motivo dos seminários, palestras, treinamento e outros eventos e 
divulgação do Plano. Trata-se de objetivar em linguagem simples e resumida os conteúdos 
do Plano para facilitar sua compreensão nos membros da sociedade civil organizada, 
poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como das entidades privadas e população 
em geral. 
 

Figura 4.4 – 02 
Folder usado na Campanha do PMGIRS de São Valentim 
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Figura 4.4 – 03 
Cartaz da conferência Municipal de Resíduos Sólidos  do PMGIRS de São Valentim 

 
 

4.4.13 Ajustes na legislação geral e específica 

 
Conforme descrito anteriormente, e constante do Plano de Ações e metas, a 
municipalidade deverá adequar sua legislação e criar uma lei específica sobre resíduos 
sólidos, em consonância com a Lei Federal nº 12.305/2010. 
 

4.4.14 Programas especiais para as questões e resíd uos mais relevantes 

 
O PROGRAMA DE REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM – 3RS, descrito no ítem 
4.3.1.4.2, será utilizado como base na educação ambiental das escolas públicas e da 
população em geral, como forma de diminuir a geração de lixo e dar a destinação 
adequado á todos os resíduos.  
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O valor econômico e energético advindo dos resíduos sólidos urbanos, bem como a 
economia de aterro sanitário que as iniciativas de aproveitamento e reciclagem 
proporcionam já são comprovados e bem conhecidos. 
 
Esses fatos, por si sós, sinalizam para os municípios – administração pública e sociedade 
em geral – a necessidade premente de minimização da geração e aproveitamento mais 
racional de resíduos sólidos urbanos, sem descurar do alto custo econômico e ambiental 
envolvido nestes processos Essa constatação demonstra a importância de se reverter a 
cultura consumista que impera do mundo capitalista, e isto significa adotar uma opção 
política e não simplesmente técnica.  
 
Essa é a orientação que permeia todas as diretrizes, metas e ações definidas no PMGIRS. 
Nessa trilha, manejar os resíduos sólidos urbanos significa prepará-los para algum tipo de 
reaproveitamento, reduzir o seu volume e o seu potencial de dano ao meio ambiente e, por 
conseguinte, à vida. 
 
Dois pontos decisivos para a redução da quantidade de resíduos encaminhados ao aterro 
sanitário aludem à ampliação da coleta seletiva de resíduos secos e à introdução da coleta 
seletiva de materiais orgânicos, com seus respectivos tratamentos. Porém, o sucesso 
destes serviços depende inicialmente da responsabilidade do gerador em segregar, 
acondicionar e armazenar corretamente os resíduos a serem coletados. Outro fator 
importante é a inserção dos catadores informais no processo, que deverão organizar-se 
em associações/cooperativas, com apoio do poder público, para facilitar a negociação 
direta da comercialização do material reciclável com as indústrias recicladoras e tornar a 
atividade economicamente mais vantajosa para todos os envolvidos no processo: 
catadores, empresários, administração pública e sociedade. 
 

4.4.15 Ações para mitigação das emissões dos gases de efeito estufa  

 
A Política Nacional sobre Mudança do Clima estabelece como um de seus objetivos a 
redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) oriundas das atividades humanas, 
nas suas diferentes fontes, inclusive a referente aos resíduos (Art. 4º, II). Estabelece ainda 
em seu Art. 11 que os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas 
e programas governamentais em geral, deverão compatibilizar-se com os princípios, 
objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 
Coerentemente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos definiu entre os seus objetivos a 
adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 
impactos ambientais (Art. 7º, IV), e o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão 
ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, inclusive a recuperação e o aproveitamento 
energético (Art. 7º, XIV).  
 
Os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos deverão incorporar a atenção a estas questões 
para minimizar os impactos ambientais do transporte de resíduos em geral (reduzindo a 
emissão de CO2 neste quesito) e da destinação dos resíduos com forte. 
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A Lei nº 12.187, de 29/12/2009 estabeleceu em seu Art. 12 o compromisso nacional 
voluntário com ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, para reduzir 
entre 36,1% e 38,9% as emissões nacionais projetadas até o ano de 2020. Este esforço 
terá que ser compartilhado com os Municípios e Estados.  
 
O Decreto 7.390/2010, que regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima, 
estabeleceu as ações a serem implementadas para o cumprimento do compromisso 
nacional voluntário. Dentre estas ações está a de expansão da oferta de energia de fontes 
renováveis como a bioeletricidade. A bioeletricidade pode ser gerada com a recuperação e 
destruição do gás metano em instalações adequadas, de forma a incrementar-se a 
eficiência energética. Outra ação prevista é a ampliação do uso de tecnologias para 
tratamento de 4,4 milhões de m3 de dejetos de animais – resíduos pastoris que têm que 
ser tratados nos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos. O biogás, produzido pela 
degradação destes e outros resíduos sólidos orgânicos, pode ser convertido em uma forma 
de aproveitamento energético como eletricidade, vapor, combustível para caldeiras ou 
fogões, combustível veicular ou para abastecimento de gasodutos. Existem tecnologias em 
pequena e média escalas sendo aplicadas no país, principalmente na região sul.  
 
O aproveitamento energético dos resíduos sólidos em grande escala, pela biodigestão que 
elimina o metano e gera composto orgânico, é empregada de forma cada vez mais 
expressiva em países com gestão ambiental avançada.  
 
O Plano Nacional sobre Mudanças do Clima definiu metas para a recuperação do metano 
em instalações de tratamento de resíduos urbanos e meta para ampliação da reciclagem 
de resíduos sólidos para 20% até o ano de 2015. 
 
Como  hoje a disposição final dos RSU são feitas no Aterro Sanitário de em Erval Grande, 
mas antes é feita uma compostagem da parte orgânica, poderá ser colocada em pauta a 
possibilidade do aproveitamento dos gases, mas isto de maneira coletiva na forma de um 
Consórcio intermunicipal, que deverá discutir e ver as possibilidades. 

4.4.16 Agendas de implementação 

A partir da entrega do plano a Municipalidade,  a mesma deverá: 
 
- Convocar uma audiência pública,  preferencialmente na Câmara Municipal e apresentar o 
PMGIRS á comunidade são-valentinense; 
- Enviara nova legislação referente aos resíduos sólidos em consonância com a Lei 
Federal nº 12.305/2010; 
- Manter informações a comunidade sobre os serviços de limpeza pública e saneamento, 
através do SMIS, no site oficial da prefeitura; 
- Manter o monitoramento e auferimento dos serviços de limpeza urbana municipal, através 
do Conselho municipal de Saneamento Básico; 
 
Todas etapas garantindo a participação da comunidade e transparência das ações. 
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4.4.17 Monitoramento e verificação de resultados 

 
O acompanhamento, controle e a fiscalização do Plano envolve questões tais como:  
• elaboração da agenda de implementação e acompanhamento do cumprimento dos 
objetivos definidos no PMGIRS;  

• a observância dos dispositivos legais aplicáveis à gestão dos resíduos sólidos;  

• a identificação dos pontos fortes e fracos do plano elaborado e das oportunidades e 
entraves à sua implementação;  

• a efetividade da implementação do Plano por meio da aferição das metas estabelecidas;  

• construção de indicadores de desempenho operacional, ambiental e do grau de 
satisfação dos usuários dos serviços públicos;  

• meios para controle, monitoramento e fiscalização das atividades que garantirão a 
qualidade da gestão. Devem abranger desde os serviços públicos de coleta seletiva e 
destinação final adequada, aos planos de gerenciamento obrigatórios para determinados 
resíduos e sistemas de logística reversa das empresas privadas;  
• o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR 
deverá ser alimentado com informações pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 
municípios que irá sistematizar dados dos serviços públicos e privados de resíduos sólidos 
apoiando o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e 
gerenciamento, inclusive dos sistemas de logística reversa;  

• proposição de adequações e demais ajustes necessários.  
 
O Comitê Diretor deverá deliberar sobre as estratégias e mecanismos que assegurem a 
implementação do Plano, tais como:  
a) Instrumento legal contendo o horizonte temporal do PMGIRS e os períodos de revisão, 
em conformidade com a Lei nº 12.305/2010 e respectivo decreto regulamentador. Nesta 
fase poderá ser proposto o Projeto de Lei da Política Municipal de Resíduos Sólidos.  
b) Controle e participação social nas revisões do PMGIRS. Há a necessidade de se instituir 
mecanismos de representação da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e 
avaliação do Plano, de modo que o seu aperfeiçoamento contínuo reflita as expectativas e 
demandas da sociedade. Além da representação em diversos fóruns tais como os 
conselhos de meio ambiente, de saúde, de habitação e desenvolvimento urbano e Comitês 
de Bacia Hidrográfica, a participação social se efetiva por intermédio de organizações da 
sociedade civil, entidades do movimento social, entidades sindicais, profissionais, de 
defesa do consumidor e outras.  
c) Sistema de Regulação e Fiscalização ou sistemática de acompanhamento, controle e 
fiscalização do cumprimento das metas e ações estabelecidas no Plano.  
d) Diretrizes complementares para orientar os geradores na elaboração dos planos dos 
setores.  
e) Plano de Emergência e Contingência municipal para gestão de riscos e desastres, 
contemplando ações sobre manejo, destinação e disposição final dos resíduos sólidos 
gerados, para enfrentamento da situação e para o restabelecimento das condições 
normais. Neste caso, devem ser envolvidos a Defesa Civil e órgãos de saúde pública de 
acordo com a escala do impacto.  
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f) Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e 
efetividade das ações programadas bem como do atendimento das metas por meio da 
seleção de indicadores que permitam avaliar os resultados das ações implementadas. 
 
A construção de indicadores deve permitir uma análise gráfica entre a meta prevista e a 
realizada nos períodos determinados pelo PMGIRS, além de apresentar, pelo menos, as 
seguintes características:  

• terem definição clara, concisa e interpretação inequívoca;  

• serem mensuráveis com facilidade e a custo razoável;  

• possibilitarem e facilitarem a comparação do desempenho obtido com os objetivos 
planejados;  

• contribuírem efetivamente para a tomada de decisões;  

• dispensarem análises complexas;  

• serem limitados a uma quantidade mínima, o suficiente para avaliação objetiva das 
metas de planejamento;  

• serem rastreáveis;  

• serem compatíveis com os indicadores extraíveis das metas fixadas no Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos;  

• serem compatíveis com os indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, facilitando assim a integração do sistema de 
indicadores local e estadual com o sistema nacional. 

• porcentagem de orgânicos, como os resíduos urbanos úmidos e os 
agrosilvopastoris.  

 
Os indicadores já foram definidos nos ítens anteriores e serão usados no monitoramento 
da implementação do presente plano. 
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7 ANEXOS DE MAPAS 
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8 ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

Figura 8.1 - 01 
1ª Reunião do Grupo Gestor do PMGIRS,  

na P.M. de São Valentim – Centro – São Valentim - R S 

  
 

Figura 8.1 - 02 
1ª Audiência Pública – Conferência Temática Urbana – 09/09/2014,  

na E.M. Azidia S. Capelari – Centro – São Valentim - RS 

  

  



PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS 
Município de São Valentim - RS 

 

Assessoria Técnica: Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina - INDESSC 
Prefeitura Municipal de São Valentim - RS - Junho de 2015 

148 
 

Figura 8.1 - 03 
3ª Audiência Pública – 1ª Conferência Municipal de Resíduos Sólidos  
na E.M. Azidia S. Capelari – Centro – São Valentim – RS (11/11/2014) 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 


