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Resumo: A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída no ano de 2010 estabelece como 
instrumentos os planos de gestão de resíduos sólidos, dentre eles o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos e os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos. O Plano Nacional e o Estadual do Rio Grande do 
Sul de resíduos sólidos preveem metas a serem alcançadas com prazo para extinção dos lixões e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, respectivamente. No Estado, o órgão 
responsável pelo licenciamento e fiscalização das áreas de disposição final de RSU é a Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) através da Divisão de Saneamento 
Ambiental (DISA). Neste contexto, este trabalho visa retratar a evolução histórica da disposição final 
de resíduos sólidos urbanos nos municípios gaúchos no ano de 2009, anterior à PNRS, e nos anos de 
2011 a 2015, posteriores à PNRS, visando o atendimento das referidas metas. Pode-se concluir que 
apesar de ainda existir municípios que dispõe seus RSU em locais classificados como inadequados 
houve o atendimento da Meta 1 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos dentro do prazo estabelecido, 
uma vez que as áreas classificadas como lixões não são mais utilizadas como disposição final de RSU. 
Também se conclui que ainda existem no estado do Rio Grande do Sul áreas de disposição final de 
resíduos sólidos urbanos operando de forma inadequada não atendendo ao disposto no Art. 54 da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e na Meta 11 do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio 
Grande do Sul. 
 
Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, disposição final 
adequada, disposição final inadequada, lixões 
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Abstract: The National Solid Waste Policy (PNRS) established in 2010 establishes as tool the solid 
waste management plans, including the National Plan of Solid Waste and the State Plans for Solid 
Waste. The National Plan and the State of Rio Grande do Sul of the solid waste predict targets to be 
achieved with time for extinction of dumps and environmentally proper final disposal of the waste, 
respectively. In the state, the organization responsible for licensing and supervision of the areas of the 
MSW final disposal is The State Environmental Protection Foundation Henrique Luiz Roessler 
(FEPAM) through the Environmental Sanitation Division (DISA). In this context, this work aims to 
portray the historical evolution of the final disposal of municipal solid waste in the state’s cities in 
2009, previous to PNRS, and in the years 2011-2015, after the PNRS, order to meet these targets. It 
can be concluded that although there is still municipalities that have their MSW in locations classified 
as inadequate was the fulfillment of Target 1 of the National Solid Waste Plan within the prescribed 
period, since the areas classified as dumps are no longer used as MSW final disposal. It also 
concludes that there are still in the state of Rio Grande do Sul final disposal areas of municipal solid 
waste operating inappropriately not meeting the provisions of Art. 54 of the National Solid Waste 
Policy and Target 11 of the State Plan for Solid Waste of Rio Grande do Sul. 
 
Keywords: Municipal solid waste, National solid waste policy, Proper final disposal, Inappropriate 
final disposal, Dumps 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Um dos principais problemas ambiental, social e econômico no País refere-se ao manejo 
inadequado dos resíduos sólidos. Diante disto em 02 de Agosto de 2010 foi instituída a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) através da Lei Federal nº 12.305, que apresenta instrumentos e 
diretrizes importantes para o enfrentamento deste problema, visando à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos.  

A PNRS define alguns conceitos como a classificação dos resíduos sólidos, classificando 
os resíduos sólidos urbanos (RSU) como os resíduos domiciliares, aqueles originários de atividades 
domésticas em residências urbanas, e os resíduos de limpeza urbana, provenientes da varrição, limpeza 
de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Quanto à destinação final 
ambientalmente adequada, a PNRS define como sendo a destinação de resíduos que inclui a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 
destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (Suasa), entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos. A disposição final ambientalmente adequada, conforme a PNRS é a distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros conforme normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos após serem esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 
viáveis dos resíduos. Tal definição torna inviável a disposição final dos RSU em lixões e aterros 



 

 

controlados devido à falta de controle das emissões e efluentes gerados, sendo assim a única 
disposição final ambientalmente adequada é o aterro sanitário. 

O aterro sanitário é uma técnica que consiste na disposição dos RSU em um local 
adequado, impermeabilizado, com captação do lixiviado e de gases gerados pela degradação dos 
resíduos com tratamento dos efluentes gerados, sem causar danos à saúde pública e à segurança da 
população, minimizando os impactos ambientais. Além disso, consiste em um método que utiliza 
princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor 
volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, 
ou a intervalos menores, se for necessário (ABNT, 1984). Desta forma, este método representa o 
tratamento adequado ambientalmente e viável economicamente. Já os aterros controlados 
caracterizam-se basicamente pela disposição de resíduos em uma cava/vala sem qualquer 
dimensionamento, sem impermeabilização ou, em alguns casos, impermeabilização simples com 
geomembrana de fina espessura, sem drenagem do lixiviado e dos gases gerados pela decomposição 
dos resíduos. Estes aterros muitas vezes não possuem tratamento dos efluentes gerados, bem como 
monitoramento de possíveis contaminações que possam ocorrer. Por fim, os lixões localizam-se em 
locais distantes dos olhos da comunidade, onde os RSU são depositados a céu aberto sem qualquer 
proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Nesta área não há qualquer tratamento, cuidado ou 
controle sobre o tipo de resíduo que está sendo descartado. Comumente queimas são induzidas com o 
intuito de diminuir o volume de resíduos no local. Os lixões são focos de contaminação do ar, do solo 
e das águas superficiais e subterrâneas, bem como local de alimentação e abrigo de organismos vetores 
de doenças, fatores estes que aumentam os riscos à saúde da população. 

Dentre os instrumentos apresentados pela PNRS estão os planos de resíduos sólidos. 
Dentre estes, destacam-se o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o qual foi elaborado sob 
responsabilidade da União com a coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos, elaborado através de convênio entre Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul e o MMA. Os Art. 15 e 17 da PNRS preveem itens mínimos que devem compor os referidos 
planos, entre eles está a determinação de metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com 
vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 
adequada e metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à 
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

A elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos iniciou-se em 2011, durante esse 
processo foram identificados problemas quanto aos diversos tipos de resíduos gerados e indicadas 
alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de implementação, bem como planos de metas, 
programas e ações para mudanças positivas sobre o quadro identificado até o momento. Em Agosto de 
2012, como resultado de discussões de 05 (cinco) audiências públicas regionais, 01 (uma) audiência 
pública nacional e consulta pública via internet, foi apresentado o documento do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, que possui como vigência prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, com 
atualização a cada 04 (quatro) anos. 

No capítulo 5 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos são apresentadas as metas que se 
esperam alcançar durante a implementação do plano, sendo que para Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 
a Meta 1 é a eliminação em 100% dos lixões em todas as regiões do País, até o ano de 2015. 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do estado do Rio Grande do Sul (PERS-RS) foi 
publicado em dezembro de 2014, com horizonte de 20 (vinte) anos devendo ser atualizado a cada 4 
(quatro) anos. Dentre as metas do PERS-RS destaca-se a Meta 11 que é a eliminação total das 
unidades de disposição final inadequadas até 2014, promovendo a disposição final adequada dos 
resíduos sólidos conforme estabelecido no Art. 54 da PNRS. 

 
 

 



 

 

2. OBJETIVO 
 
Este trabalho tem por objetivo verificar o atendimento às Metas dos Planos Nacional e 

Estadual de Resíduos Sólidos, relativas à eliminação dos lixões até o ano de 2015 e a disposição final 
adequada dos resíduos sólidos até 2014, por parte do Estado do Rio Grande do Sul, traçando uma 
evolução histórica entre o período anterior e posterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). 

 
3. METODOLOGIA 

 
Os dados utilizados no presente trabalho relativos à disposição final de RSU gerados nos 

municípios do Rio Grande do Sul foram obtidos essencialmente através de consulta a 
empreendimentos que possuíam licença de operação para Aterro Sanitário no Banco de Dados da 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) através da Divisão de 
Saneamento Ambiental (DISA), órgão responsável pelo licenciamento e fiscalização destas áreas. Tais 
empreendimentos caracterizam-se como: aterros sanitários municipais que recebem RSU unicamente 
do município no qual estão instalados, aterros sanitários que recebem RSU de vários municípios 
através de consórcio público, sendo estes administrados pelos próprios municípios, e aterros sanitários 
privados que recebem RSU de vários municípios caracterizando-se como centrais de recebimento. 
Para os empreendimentos cujas licenças de operação mantiveram-se vigentes durante o período 
avaliado foram inicialmente compilados os dados de monitoramento fornecidos pelos empreendedores 
através das planilhas de recebimento de resíduos, a qual apresenta a quantidade de RSU gerada pelos 
municípios e recebida nos empreendimentos. Na etapa subsequente foram averiguados quais 
municípios não constavam nas planilhas de recebimento de resíduos dos empreendimentos 
licenciados, para estes casos foi realizado contato telefônico com os responsáveis pela área de meio 
ambiente destes municípios a fim de obter informações sobre o destino final dos RSU.  

As informações adquiridas foram inseridas em planilhas no software MSOffice Excel®, 
contemplando para cada ano avaliado a totalidade dos municípios do Estado, suas respectivas 
populações e os empreendimentos de disposição final de RSU. Os dados populacionais relativos aos 
municípios do estado do Rio Grande do Sul foram disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  

As áreas de disposição final de RSU gerados nos municípios do Rio Grande do Sul foram 
classificadas em função da existência ou não de licenciamento ambiental, bem como das condições 
operacionais dos empreendimentos em: disposição adequada, disposição inadequada e lixão. 

Os empreendimentos classificados como disposição adequada foram os Aterros 
Sanitários devidamente licenciados e cuja operação atendia as condicionantes previstas no 
licenciamento.  

Os empreendimentos que possuíam licença de operação em vigor, mas conforme 
verificado nos relatórios técnicos elaborados após vistorias de fiscalização não atendiam as 
condicionantes estabelecidas nestas licenças foram classificados como Aterros Controlados, retratando 
desta forma as reais condições operacionais destes empreendimentos. Existem também 
empreendimentos que operavam através de Termo de Compromisso Ambiental (TCA) com a FEPAM, 
que se trata de um termo firmado entre o empreendedor e o órgão Ambiental, quando este é autuado e 
solicita ao órgão ambiental conversão parcial da multa para que o valor seja aplicado em melhorias no 
empreendimento e na conservação ambiental. As áreas caracterizadas como Aterros Controlados e as 
que possuem TCA com a FEPAM foram classificadas como disposição inadequada. 

As áreas de disposição final de RSU identificadas através de denúncias no Órgão 
Ambiental que operavam irregularmente, sem qualquer controle e monitoramento apresentando 
características de lixão, e que nunca apresentaram qualquer licenciamento na FEPAM foram 
classificadas como lixão. São considerados lixões somente as áreas de disposição final irregulares 



 

 

utilizadas pelo Poder Público onde se destinavam os RSU coletados pelo município, excetuando-se as 
pequenas áreas utilizadas pela população para descarte irregular de resíduos. 

Além destes, foram ainda demarcados os municípios que encaminhavam seus RSU para o 
estado de Santa Catarina e os municípios que não souberam informar a disposição final dos seus 
resíduos. 

O período avaliado no presente trabalho foi o ano de 2009, anterior a PNRS, e os anos de 
2011 a 2015, posteriores a homologação da Política, instituída no ano de 2010. Foi realizado o 
comparativo da disposição final dos RSU gerados nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul 
nestes anos e verificado o atendimento a Meta 1 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e a Meta 11 
do PERS-RS. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Na figura 1 encontram-se os resultados da disposição final de resíduos sólidos urbanos 

para os municípios do estado do Rio Grande do Sul durante o período avaliado em relação ao 
percentual de municípios do Estado. Verifica-se que anteriormente à PNRS o estado do Rio Grande do 
Sul já possuía um cenário favorável, com 71% dos municípios dispondo seus RSU em locais 
ambientalmente adequados, porém neste ano ainda havia alguns municípios destinando seus RSU para 
lixões (5% dos municípios). No ano seguinte à implementação da PNRS houve um decréscimo da 
porcentagem de municípios que destinam seus RSU para locais ambientalmente adequados, 66% dos 
municípios gaúchos, e nos anos subseqüentes até 2014, houve uma considerável melhoria na 
disposição final variando de 74% a 81% dos municípios. No ano de 2015 houve novamente uma 
queda, caindo para 71% dos municípios gaúchos que destinam seus RSU para locais ambientalmente 
adequados. Como se pode observar a maior variação nos percentuais de municípios que destinam seus 
RSU para locais caracterizados como disposição ambientalmente adequada deu-se para os anos de 
2011 e 2014. O ano de 2011 tem o menor percentual encontrado (66%) enquanto o ano de 2014 tem o 
maior percentual (81%). Tais percentuais representam 330 e 402 municípios, respectivamente. 

Já as áreas de disposição ambientalmente inadequadas apresentaram comportamento 
oposto ao longo dos anos. Antes da PNRS representavam 21% dos municípios gaúchos, no ano 
seguinte à PNRS, em 2011, houve um acréscimo dessa porcentagem, chegando em 28%, ocorrendo 
uma queda no ano de 2012 para 13% dos municípios e que vem aumentando com o passar dos anos 
chegando a 24% no ano de 2015, que representa 119 municípios gaúchos destinando seus RSU para 
locais ambientalmente inadequados. 

Em relação aos lixões, no ano de 2009, 5% dos municípios do estado do Rio Grande do 
Sul destinavam seus RSU para estes locais e, após a PNRS, este percentual foi reduzindo até a total 
eliminação da disposição de RSU nestas áreas no ano de 2015. 

O percentual de municípios que se encontram sem informação ou que destinam os RSU 
para fora do estado apresenta pouca variação no decorrer dos anos, não representando uma evolução 
significativa. 

 



 

 

Figura 1: Disposição final de RSU no estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2009 a 2015 em 
relação ao percentual de municípios 

 
 
Ao avaliar a disposição final ambientalmente adequada de RSU em relação ao percentual 

populacional, como mostra a Figura 2, verifica-se um comportamento semelhante ao constatado na 
avaliação realizada do percentual por município em relação aos anos antes e imediatamente após a 
PNRS. Entre os anos de 2011 e 2012, observa-se um aumento considerável do percentual da 
população de 69,6% para 83,3%, respectivamente, já nos anos subseqüentes ocorre uma queda 
gradativa até chegar ao ano de 2015 com 73%. Em relação à disposição final inadequada, percebe-se 
claramente a situação inversa, ocorrendo o aumento gradativo a partir do ano de 2012 até o ano de 
2015, chegando aos 25% da população. 

Na Figura 2 também é possível constatar que aproximadamente 10% da população do 
estado do Rio Grande do Sul tinham seus resíduos destinados para lixões em 2009, após a instituição 
da PNRS, em 2011 este índice baixou para 6,7%, em 2012 para 5%, em 2013 e 2014 se mantêm em 
4% e em 2015 houve redução total para 0%, eliminando-se a disposição final em lixões no estado do 
Rio Grande do Sul. Tal resultado pode ser atribuído às pressões sofridas pelos municípios por parte 
dos órgãos de controle ambiental, pela repercussão midiática quanto ao término do prazo estabelecido 
no Plano Nacional de Resíduos Sólidos para o fim dos lixões, bem como pelos interesses dos poderes 
públicos municipais em não serem prejudicados na obtenção de recursos financeiros. 

Em relação aos municípios que não sabem informar ou que destinam os RSU para fora do 
estado temos que a variação não é relevante, sendo 0,8% da população em 2009 e após a PNRS 
variando de 0,8% a 1,5% da população. 

 



 

 

Figura 2: Disposição final de RSU no estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2009 a 2015 em 
relação ao percentual populacional. 

 
 

A Figura 3 indica apenas as áreas de disposição de resíduos sólidos urbanos em lixões, 
verifica-se que o uso destas áreas no estado do Rio Grande do Sul sofreu redução gradual ao longo do 
período avaliado. Mesmo antes da PNRS, somente 5%, ou seja, 26 municípios destinavam seus RSU 
para lixões. Em 2011 este número caiu para 3% (15 municípios) e, nos anos subsequentes seguiu em 
queda sendo 8 municípios em 2012, 5 em 2013 e 4 em 2014 até a completa extinção dos mesmos no 
ano de 2015, atendendo desta forma a Meta 1 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, relativo à 
eliminação dos lixões para o mesmo ano. 

 
Figura 3: Evolução histórica do número de lixões no estado do Rio Grande do Sul nos anos de 

2009 a 2015. 

 
Nas figuras 4 e 5 são identificados em mapa os municípios do estado do Rio Grande do 

Sul de acordo com a forma de disposição final dos RSU em adequado, inadequado e lixão, bem como 



 

 

os municípios que encaminham os RSU para fora do estado ou que não há informação, para os anos de 
2009 e 2015, respectivamente. Além disso, estão indicados os municípios sede de empreendimentos de 
disposição final de RSU.  

Através da análise dos mapas torna-se possível traçar um comparativo entre a situação de 
disposição final de RSU utilizada pelos municípios do Rio Grande do Sul nos períodos anterior e 
posterior à instituição da PNRS.  

No ano de 2009 verifica-se a presença de lixões de maneira mais concentrada na região 
sudoeste do estado onde se localizam os municípios com maior área. Neste ano alguns municípios 
encaminhavam seus RSU para fora do estado, localizados na maior parte na região nordeste do Estado. 
Mesmo sem a instituição da PNRS, no ano de 2009, 70% dos municípios do estado do Rio Grande do 
Sul encaminhavam seus RSU para disposição final ambientalmente adequada. 

 
Figura 4: Mapa da distribuição espacial da destinação final de RSU no Rio Grande do Sul no ano 

de 2009 

 
 
Em 2015 verifica-se que alguns municípios localizados na região sudoeste, que 

destinavam seus RSU para lixões no ano de 2009, agora tem como destino final áreas consideradas 
inadequadas, embora não seja a situação ideal houve um progresso na forma de disposição final dos 
RSU gerados no estado do Rio Grande do Sul, e, consequentemente na minimização de impactos 
ambientais adversos. 

Outra mudança ocorrida entre os anos de 2009 a 2015 foi a diminuição do número de 
empreendimentos de disposição final de RSU. Este fator decorre principalmente da diminuição de 
aterros sanitários municipais, que recebem RSU unicamente do município, e, consequentemente do 



 

 

aumento do número de aterros sanitários administrados por consórcios públicos e de centrais de 
recebimento. 

Quanto aos munícipios que encaminham seus RSU para fora do estado ou que não se tem 
informação, observa-se um aumento destes no ano de 2015. A maior parte destes munícipios localiza-
se em região de fronteira. Os municípios do noroeste do estado apresentam localização estratégica 
devido a proximidades destes com centrais de recebimento privadas localizadas no estado de Santa 
Catarina, este é um dos fatores que justificam o envio de RSU para fora do estado do Rio Grande do 
Sul. 

 
Figura 5: Mapa atual (2015) da distribuição espacial da destinação final de RSU no Rio Grande 

do Sul  

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante de tais avaliações pode-se verificar a relação entre os resultados obtidos, 
principalmente quanto à classificação de destino final adequado e inadequado, que se dá através das 
averiguações in loco por meio de vistorias técnicas de fiscalização, pois empreendimentos que em um 
determinado momento são classificados como disposição final adequada podem em um segundo 
momento, de acordo com suas condições operacionais, ser classificados como disposição inadequada.  

Além disso, pode-se constatar que a existência de licenciamento ambiental não configura 
uma disposição final ambientalmente adequada, pois muitos empreendimentos que possuem licença 
ambiental vigente devido às más condições operacionais foram classificados como disposição 
ambientalmente inadequada. Para tanto, cabe ao empreendedor cumprir com as condicionantes 



 

 

estabelecidas no licenciamento ambiental a fim de manter as condições operacionais suficientes para 
que seja possível caracterizar seu empreendimento como destino final ambientalmente adequado, e 
desta forma, atender ao disposto na PNRS. 

As variações dos resultados encontrados no presente artigo também se devem ao fato de 
que municípios dependem de licitação para contratar a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e 
desta forma há grande alteração do empreendimento de destinação final dos RSU. 

Apesar de ainda existir municípios que dispõe seus RSU em locais classificados como 
inadequados pode-se concluir que houve o atendimento da Meta 1 do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, dentro do prazo estabelecido, uma vez que as áreas classificadas como lixões não são mais 
utilizadas como disposição final de RSU.  

Como se pode constatar ainda tem-se no estado do Rio Grande do Sul áreas de disposição 
final de resíduos sólidos urbanos operando de forma inadequada não atendendo ao disposto no Art. 54 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e na Meta 11 do PERS-RS. 
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