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JUSTIFICATIVA:

Os dados referentes aos resíduos sólidos urbanos do Município de Caxias do

Sul são anualmente fornecidos ao Ministério das Cidades, através do SNIS. Pela avaliação

dos dados disponíveis, é possível constatar que o Município de Caxias do Sul apresenta boa

estrutura para os serviços de coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos.

Conforme dados disponíveis é possível constatar que o Município possui coleta de resíduos

orgânicos e seletivos em 100% da área urbana e também da área rural. No entanto, apesar

de um alto índice de resíduos coletados no Município, a taxa de recuperação de recicláveis

em relação à quantidade de Resíduo Domiciliares e Resíduos Públicos coletados é ainda

muito baixa, de aproximadamente 12,68%.

Se considerarmos apenas o resíduo seletivo, este índice apresenta melhora

significativa, passando para 52% aproximadamente. 

O Município possui os serviços de coleta de resíduos orgânicos e seletivos,

capina, roçada, aterro sanitário licenciado e em operação adequado à legislação vigente,

cadeira produtiva da reciclagem.

Diante  dos  serviços  já  existentes  no  Município,  entendemos  que  o

planejamento de ações futuras relacionadas à gestão dos resíduos deve passar por uma

reavaliação, com o objetivo de reduzir o volume de resíduos destinados ao aterro sanitário

e  melhorar  o  serviço  de  coleta  no  Município,  utilizando  formas  de  aproveitamento

energético dos resíduos.
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Seguem dados referentes aos serviços de resíduos sólidos urbanos no Município de Caxias

do Sul:

Fonte:

Planilha de Indicadores/2015, disponível no site: http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico-rs-2015

 

Dessa forma, justifica-se a adoção das medidas apresentadas no Anexo, assim como

período de implantação de cada uma delas tendo em vista as necessidades do Município.

Caxias do Sul, 13 de Outubro de 2017.
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Taxa de cobertura da coleta de resíduos domiciliares em
relação a população total

100%

Taxa de cobertura da coleta de resíduos domiciliares em
relação a população urbana

100%

Massa  de  resíduos  domiciliares  e  resíduos  públicos
coletados per capita em relação a população urbana

0,88kg/(hab/dia)

Taxa de cobertura da coleta seletiva porta a porta em
relação a população urbana

100%

Taxa  de  recuperação  de  recicláveis  em  relação  a
quantidade de resíduos domiciliares e resíduos públicos

12,68%

Massa per capita recolhida via coleta seletiva 78,43kg/(hab/ano)
Massa recuperada per capita 40,84kg/(hab/ano)
 

http://www.snis.gov.br/diagnostico-residuos-solidos/diagnostico-rs-2015
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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO

PERÍODO Nº DESCRIÇÃO
Curto Prazo - 5 anos
 1 Diagnóstico da cadeia produtiva da reciclagem no âmbito municipal.

 
2

Elaboração de projeto que comtemple todas as etapas do tratamento e disposição 
destes resíduos no âmbito do município.

 
3

Elaboração de projeto visando o melhor aproveitamento dos resíduos provenientes da
limpeza urbana no âmbito municipal.

 
4

Elaboração de estudos visando melhorar o tratamento dos resíduos inlcuindo a recu-
peração energética.

 
5

Implantação de Projeto Educacional, em âmbito municipal, visando a conscientização 
da população sobre a importância da separação dos resíduos, com ênfase ao apro-
veitamentos dos resíduos realmente passíveis de reciclagem.

Médio Prazo - 10 anos

 
1

Elaboração e implantação de projeto visando suprir as necessidades encontradas no 
diagnóstico da cadeia produtiva da reciclagem, buscando a melhor utilização dos resí-
duos recebidos.

 
2 Implantação do projeto para tratamento e destinação dos resíduos da construção civil

 3 Aperfeiçoamento do sistema de coleta e separação dos resíduos.

 
4

Implantação do projeto visando melhorar o tratamento de resíduos e recuperação 
energética

Longo Prazo - 20 anos

 
1 Aumento da vida útil do aterro sanitário através da execução dos projetos previstos a 

curto e médio prazo, os quais visam a recuperação energetica dos resíduos

Av. Ruben Bento Alves nº 8308 – Bairro Cinquentenário
CEP 95012-500 – Caxias do Sul – RS

Fone/Fax: 54 3901-1445 – e-mail: semma@caxias.rs.gov.br


