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Sustentabilidade Urbana 

Desafios: 

• Cidades cada vez maiores (necessidade de mais 
área e maior número de edifícios); 

• Aumento da população mundial; 

• Desigualdade social; 

• Degradação natural; 

• Poluição atmosférica. 



Desenvolvimento sustentável: 

Consiste na capacidade de conservar o planeta e os seus 
recursos. 

Sustentabilidade urbana:  

Consiste na construção e desenvolvimento de cidades que 
podem operar sem esgotar os seus recursos. 

Objetivo: 

Promover e possibilitar o bem-estar a longo prazo das 
pessoas e do planeta, através do uso eficiente dos recursos 
naturais e a eficiente produção de resíduos, melhorando a 
habitabilidade da Terra, através de amenidades sociais, 
sistemas de saúde adequados e oportunidades económicas, 
para que este se possa adequar às capacidades dos 
ecossistemas locais, regionais e globais. 

Sustentabilidade Urbana 



Medidas para a melhoria da Sustentabilidade Urbana e da 
Qualidade de Vida 



Economia Local 

• Identificação:  
• Áreas de negócio existentes; 

• Áreas de negócio prioritárias para o crescimento dos negócios locais. 

• Estratégias: 
• Promover trocas internas de bens e serviços (diversidade estrutural de usos); 

• Aumentar a atratividade para o investimento exterior (redução de taxas de impostos, etc.). 

 

Fonte: www.ludovic.com.br 



Economia Local 

• Incentivos para aquisição local de energia e materiais. 

• Contratação pública de fontes de energia renovável e de baixo carbono. 

• Promover a proximidade dos habitantes aos serviços, de modo a diminuir a necessidade de utilização de 
transportes. 

Imagem: www.portal-energia.com | www.mestredoadwords.com.br  



• Promover a diversidade de usos nas diferentes áreas do projeto. 

• Aumentar a atratividade para o investimento exterior. 

Empregabilidade 

Imagem: www.archdaily.com.br | www.radioregional.com   



• Distibuição adequanda de ecopontos, apresentando pelo menos três tipologias de separação, 
distanciados a menos de 300 m dos edificios de habitação previstos. 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

Imagem: www.cm-pvarzim.pt  



• Implementação de um sistema de recolha porta-a-porta para a recolha seletiva de resíduos sólidos 
urbanos, incluindo resíduos sólidos orgânicos. 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

Imagens: www.diarioatual.com | www.planetalgarve.com 

https://planetalgarve.com/wp-content/uploads/2017/08/sba-recolha-porta-a-porta-de-lixo-reciclc3a1vel-no-centro-histc3b3rico-1.jpg


• Distribuir o uso do solo em conformidade com as suas características mais específicas e implementar 
medidas articuladas com o Estudo de Impacte Ambiental. 

 

 

Aptidões Naturais de Solo 

Imagem: www.pdmbraga.cm-braga.pt  



• Conceção de polígonos de implantação e orientação do edificado de modo a maximizar a exposição solar 
do mesmo. 

• Conjugação das cérceas e ângulos de sombreamento com a extensão das fachadas. 

Planeamento Solar Passivo 

Imagem: www.cadalvst.com  

Ângulo de

sombreamento



• Colocação de vegetação caducifólia junto do edificado. 

Planeamento Solar Passivo 

Imagem: www.periódicos.usfsm.br 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=x-raw-image:///316bfa932419b61f08c303772ba54503eab59275018c6e4e6954a2e984f9c368&imgrefurl=https://periodicos.ufsm.br/regae/article/download/14673/pdf&docid=OsH4sSqTRM6tLM&tbnid=H7YZJJP6azH_WM:&vet=10ahUKEwiv4rnq05HcAhWISBQKHSe7CNsQMwiiAShaMFo..i&w=578&h=341&hl=pt-PT&bih=867&biw=908&q=orienta%C3%A7%C3%A3o do edificado para uma exposi%C3%A7%C3%A3o solar adequada&ved=0ahUKEwiv4rnq05HcAhWISBQKHSe7CNsQMwiiAShaMFo&iact=mrc&uact=8


• Conceção de polígonos de implantação e orientação do edificado e dos arruamentos, de modo a permitir 
a entrada de ventos dominantes no interior da zona urbana, promovendo a ventilação natural. 

Imagens: www.revistafatorbrasil.com.br  | www.revitrecess.blogspot.com 

Potencial de Ventilação 



• Promoção do uso de vegetação como elemento de controle natural da ventilação. 

Potencial de Ventilação 

Imagem: www.bioclimaticaarq.blogspot.com 



• Hierarquização das vias na área em desenvolvimento, em níveis diferenciados de acordo com a função 
de cada rua na rede. 

• Desenho da rede de vias em esquema de grelha. 

 

Rede Urbana 

Imagem: www.pt.slideshare.net | www.vitruvius.com.br  



• Redução da utilização de energia nos equipamentos de iluminção pública, através de: 

• Substituição de luminárias tradicionais por luminárias LED; 

• Regulação da iluminação em função das necessidades e condições naturais de luminosidade; 

• Diminuição da intensidade luminosa durante o período noturno, garantindo as condições minímas de 
segurança. 

Eficiência Energética 

Imagens: www.medioteio.net  | www.correiodabeiraserra.com  

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.correiodabeiraserra.com/wp-content/uploads/2016/03/iluminac3a7c3a3o-pc3bablica.jpg&imgrefurl=http://www.correiodabeiraserra.com/cm-de-celorico-da-beira-investe-em-iluminacao-led-e-avanca-com-estudo-para-remodelacao-do-espaco-das-piscinas-municipais/&docid=st_iVWdiX6RpTM&tbnid=YpBn-Lhu7oxSiM:&vet=10ahUKEwiw0pbtiZLcAhVRkRQKHfo2CQ0QMwjWASgmMCY..i&w=537&h=400&bih=867&biw=833&q=ilumina%C3%A7%C3%A3o publica led &ved=0ahUKEwiw0pbtiZLcAhVRkRQKHfo2CQ0QMwjWASgmMCY&iact=mrc&uact=8


• Instalação de soluções mais eficientes nos seguintes sistemas utilizadores de energia nos espaços 
públicos: 

• Semáforos; 

• Mobiliário Urbano para Informação publicitária (MUPI’s). 

Eficiência Energética 

Imagens: www.interativasolucoes.com.br | www.netscreen.pt  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzvdWxi5LcAhWJ7RQKHQG4BM8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.netscreen.pt/pt/eng/galeria_detail?id=9&psig=AOvVaw2-1rzPJerOqL2xccvX2q9R&ust=1531227869933070


• Promover práticas de conservação de água. 

• Reutilização de águas pluviais para rega de espaços verdes e lavagem dos espaços públicos. 

Consumo Eficiente de Água Potável 

Imagens: www.pt.depositohotos.com | www.oceanoaguas.com.br  



Outras medidas para a Promoção da Sustentabilidade 



Outras medidas para a Promoção da Sustentabilidade 



Outras medidas para a Promoção da Sustentabilidade 



Outras medidas para a Promoção da Sustentabilidade 



Todas a ações e medidas apresentadas anteriormente para a promoção da sustentabilidade 
urbana e da qualidade de vida podem ser avaliadas sob o ponto de vista do seu desempenho 

e eficácia. 

 

Avaliação da Sustentabilidade 

Urbana 

Metodologia para Avaliação da Sustentabilidade das 
Operações de Reabilitação Urbana 



• A implementação e promoção da sustentabilidade urbana implica a melhoria da qualidade de vida 
e a redução dos impactes ambientais das áreas urbanas.  

• Para a melhoria da qualidade de vida nas áreas urbanas é fundamental que medidas e atitudes 
sustentáveis sejam incorporadas no dia a dia das pessoas, incentivando a mudança de 
comportamento e a adoção de práticas que visem o bem-estar coletivo. 

• Qualquer ação ou medida que venha a ser adotada para a promoção da sustentabilidade urbana 
e da qualidade de vida deve ser devidamente estudada e adaptada às condições locais. 

• Todas as ações ou medidas devem ser previamente avaliadas sob o ponto de vista do seu 
desempenho e eficácia, através de métodos de avaliação devidamente adequados ao local em 
causa e não através de métodos concebidos para outros locais ou países com contextos 
diferentes. 

Conclusão 



Santiago, Julho/2018 

Obrigado! 
braganca@civil.uminho.pt 
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● Más de la mitad de la población mundial vive ahora en

ciudades (hace un siglo, era sólo el 13%). 

● En América Latina, el 80% de la población es urbana.

● Las ciudades ocupan el 2% de la superficie terrestre, pero

consumen el 70% de los recursos.

● En promedio, la población mundial crece 3 millones cada

semana.

● 93% de ese crecimiento está en los países en desarrollo.

● El 27% de los latinoamericanos vive en favelas.

Imagen: Black marble (NASA)

Las Ciudades en el  

Antropoceno

La huella urbana es una de las 

características clave del antropoceno



La realidad de las ciudades

Latinoamericanas



LOS DESAFÍOS DE LAS 

CIUDADES EN EL SIGLO XXI
CRECIMIENT

O URBANO

INEQUIDAD EN 

LA CIUDAD

SALUD Y 

BIENESTAR

MANEJO DE 

DATOS E 

INFORMACIÓ

N

AGOTAMIENT

O DE 

RECURSOS

CAMBIO 

CLIMÁTICO

Espacio construido

Forma urbana

Sistemas urbanos

Vida urbana

Gobernanza de la ciudad

Economía urbana

Ecología urbana

Economía urbana



Debemos dejar de pensar la 

ciudad como un telón de 

fondo, como un escenario en

el cual transcurren nuestras

vidas.  La ciudad tiene

agencia, y su estructura

espacial define, en gran 

medida, como vivimos.

A su vez, la forma en que 

habitamos la ciudad, define 

su estructura espacial



NO PODEMOS SEPARAR 

LA FORMA FÍSICA DE LA CIUDAD 

DE LA FORMA EN LA QUE LA 

HABITAMOS



LUGAR

PERSONA

PERCIBE

MODIFICA

DA SENTIDO

INFLUYE

SOPORTA

ACOGE



LUGAR

PERSONA

LUGAR

PERSONA

LUGAR

PERSONA

LUGAR

PERSONA

ESTRUCTURAS 
SOCIALES

ESTRUCTURAS 
ESPACIALES



Una red dinámica de múltiples agentes

(personas, empresas, instituciones, etc.) que 

interactúan entre ellos y con su entorno. Estas

interacciones son bidireccionales: la dinámica

de los agentes influyen en el entorno natural y 

construido, y éste a su vez modifica las 

dinámicas y conductas de los agentes.



Un sistema socio-espacial que es capaz de 

responder adecuadamente a las necesidades y 

desafíos sociales, económicos, operativos, y 

ambientales en su contexto geográfico y 

temporal de forma que las generaciones 

actuales y futuras logren una vida plena sin 

dejar a nadie atrás.

Adaptado de: 

Paumard(2011)

ONU – Habitat (2016)

LlactaLAB (2014)
Imagen: Black Panther (2017)

CIUDAD INTELIGENTE Y SOSTENIBLE





INTEGRACIÓN
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INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO

SABIDURÍA

Bellinger (2004)

DE LOS DATOS AL  CONOCIMIENTO

MUNDANO

COMPLICADO



Ingeniería
Arquitectura

Sociología

Ciencias Políticas

Psicología
Ciencias 

Ambientales

Urbanismo
Humanidades

AntropologíaEstadística

Leyes

MedicinaAgronomía

Comunicación 

Social



Necesitamos una ciencia comprometida, 

responsable y rigurosa, que aborde de una 

manera novedosa, integral y multidisciplinaria el 

estudio de las interacciones entre las personas y la 

ciudad, para producir evidencia que apoye la toma 

de decisiones para enfrentar los retos de las 

ciudades latinoamericanas en el siglo XXI.

Necesitamos una nueva CIENCIA DE CIUDAD 



ESTRUCTURAS 
SOCIALES

ESTRUCTURAS 
ESPACIALES

Espacio 
construido

Forma 
urbana

Sistemas 
urbanos

Vida 
urbana

SUSTENTABILIDAD

El enfoque teórico y metodológico de 
LlactaLAB



ESPACIO    LUGAR





ALGUNAS 
CARACTERÍSTICA

S

Jauhiainen (2005)

● MATERIAL

● CARÁCTER

● ACTIVIDAD

● CONTEXTO



ESPACIOS  PÚBLICOS



¿Qué se necesita para 
convertir un espacio
público en un lugar?



LUGAR

https://www.pps.org

Atributos 

clave

Valores 

Intangibles

Indicadores



¿y si construimos nuestras ciudades

alrededor de lugares?

https://www.pps.org/article/what-is-placemaking





Placemaking es...

● Impulsado por la comunidad

● Visionario

● Función antes de la forma

● Adaptable

● Inclusivo

● Enfocado en crear destinos

● Contexto específico

● Dinámica

● Transdisciplinario

● Transformativo

● Flexible

● Colaborativo

● Sociable

● De arriba hacia abajo

● Reaccionario

● Diseño impulsado

● Una solución general o una
solución rápida

● Exclusionario

● Centrado en el automóvil

● Talla única para todos

● Estático

● Impulsado por la disciplina

● Unidimensional

● Dependiente de los controles
regulatorios

● Un análisis de costo / beneficio

● Proyecto centrado

Placemaking no es...



El Placemaking ofrece 

pautas para ayudar a 

las comunidades a: 

1) a integrar opiniones diversas
en una visión coherente.

2) traducir esa visión en un plan 
y programa de usos

3) asegurar la implementación
sostenible del plan. 

Convertir una visión compartida
en una realidad, en un lugar
verdaderamente grandioso, 
significa encontrar la paciencia
para dar pequeños pasos, 
escuchar verdaderamente y ver
qué funciona mejor en un 
contexto particular.



1. La comunidad es el experto



2. Crear un lugar, no un diseño



3. Encontrar aliados



4. Es posible ver mucho simplemente

observando



5. Tener una visión compartida



6. Comenzar por lo liviano, rápido y barato



7. Triangulación



8. Siempre habrá alguien que dice “no se 

puede hacer”



9. La forma apoya la función.



10. El dinero no es el problema.



11. Nunca se termina
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Santiago, Julho/2018

O AGROTURISMO COMO UM FATOR DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Palestrante: Stella Brunoro Hoppe 

Mestre em Arquitetura e Urbanismo

Prefeitura Municipal de Domingos Martins - ES

Contato: stellahoppe@yahoo.com.br



O que é o AGROTURISMO?

É o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural,
comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a
produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural
e natural da comunidade.



Histórico

Década 
1960 1983 1992 1993

Europa

(Turismo Rural)

Brasil – Lages (SC)

Alternativa econômica 

para a produção agrícola

Espírito Santo – Venda Nova do Imigrante 

Capital Nacional do Agroturismo

(Associação Brasileira de Turismo Rural)

AGROTUR: projeto regional 

composto por 7 Municípios da 

Região das Montanhas Capixabas



AGROTURISMO: aspecto econômico, sociocultural 
e ambiental

• Objetivos do TURISMO: desenvolvimento econômico; desenvolvimento
sociocultural; proteção ao meio ambiente; entre outros.



AGROTURISMO: aspecto econômico, sociocultural 
e ambiental

• Preservação dos bens naturais: conservação ambiental, proteção de espécies vegetais e
animais;

• Incentivo à melhoria do ambiente paisagístico;

• Recuperação e preservação do patrimônio histórico-cultural;

• Intercâmbio cultural por meio do contato com a natureza e com a população local
(gastronomia, artesanato, costumes, etc.);

• Diversificação das atividades ligadas à exploração agrícola (alternativa de renda);

• Manutenção, criação e diversificação de empregos, fixando a população local e mitigando o
êxodo rural;

• Desenvolvimento de novos serviços (hotéis, pousadas, restaurantes, entre outros);

• Transferência de lucros para regiões menos favorecidas.

• Incentivo à construção de infraestruturas e equipamentos de apoio (vias de comunicação,
unidades hoteleiras, distribuição de água e energia).



Montanhas Capixabas: Venda Nova do Imigrante e 
Domingos Martins (ES)



Fazenda CARNIELLI – Venda Nova do Imigrante

1986 1991 1992 1992 1992

Crise do café: busca por 

uma fonte alternativa de 

renda

Grupo do ES visita a Itália

Surge a denominação 

“Agroturismo”

Visita a Lages (SC) SEBRAE: apoia, organiza e 

ajudar a formatar a 

atividade

Produção, beneficiamento e 

comercialização: 1ª propriedade de 

Agroturismo no Brasil



• Atualmente: trabalham com o plantio de café e gado,

transformando a matéria-prima em queijo, leite e

derivados, cafés especiais, embutidos (socol), entre

outros;

• Beneficiamento do produto: agregou valor;

• Os produtos são vendidos na propriedade, em diversas

partes do Estado e em alguns Estados vizinhos;

• Possuem certificação (SIM e SUSAF);

• A propriedade possui mais de 50% de área de reserva;

• Empregam 50 funcionários;

• A propriedade é aberta à visitação.

Fazenda CARNIELLI – Venda Nova do Imigrante



Fazenda PENHAZUL – Domingos Martins

..... 2000/2002 2008 2010 2014

Plantação de alho e 

tomate convencional

Restauro de dois casarios: 

hospedagem e artesanato
Conversão da plantação 

para morango orgânico

Selo de orgânico do Brasil

(produto certificado)

Matéria no Globo Rural

Boom do Agroturismo

Visitação e vendas cresceram 120%



Fazenda PENHAZUL – Domingos Martins

• Atualmente: trabalham com a agricultura orgânica

(morango, café, verduras e outros);

• Os melhores morangos são vendidos in natura;

• Os demais são utilizados para doces, bolos e geleias;

• Os produtos são vendidos na propriedade, em feiras

da capital e exportados para o Rio de Janeiro;

• SEBRAE auxilia com as certificações e feiras;

• INCAPER: capacitações;

• Prefeitura: feiras;

• A propriedade é aberta à visitação.



Sítio dos PALMITOS– Domingos Martins

1990 2001/2002 2005 2006 20XX 2018

Compra da propriedade 

(Sítio de Recreio) e 

plantio de coisas 

diversas

Encerramento da 

plantação
Início das pesquisas 

sobre o Palmito 

(regenera áreas 

degradadas)

Início da 

agroindústria e do 

agroturismo

Restaurante02 hospedagens



Sítio dos PALMITOS– Domingos Martins

• Plantam diversas variedades de Palmito;

• Transformam a matéria-prima em antepasto, nhoque,

macarrão, palmito em conserva e outros;

• Os produtos são vendidos na propriedade e na região;

• Os produtos possuem selo de inspeção municipal

(SIM);

• SEBRAE + Município: GEOR (Gestão Empresarial Orientada

para Resultados) – orientação e capacitação;

• Governo Estadual: feiras;

• Local para venda dos produtos, hospedagem e alimentação;

• Reflorestou áreas degradadas;

• Emprega 11 funcionários.



Roteiros e Circuitos Turísticos



Agentes Envolvidos

Empreendedor rural (agricultor
familiar, produtor rural, trabalhador
rural, etc.):

• Produzir, transformar e vender com
QUALIDADE (produtos e serviços);

• Preservar a paisagem natural e a
cultura;

• Buscar capacitação;

• Divulgação;

Governo Estadual e Municipal:

• Programas e incentivos;

• Organização, manutenção e divulgação
da atividade;

• Proporcionar a infraestrutura pública
necessária;

Entidades Públicas e Pivadas:

• Capacitação;

• Apoio para divulgação e
comercialização em feiras e
exposições;

• Organização, manutenção e divulgação
da atividade.



Divulgação

Indicação

Mídias diversas

Feiras e Exposições Folders (roteiros e circuitos turísticos)

Sinalização



• O AGROTURISMO é uma alternativa possível e viável, especialmente para o
produtor rural familiar (agronegócio de pequeno porte);

• Não demanda grandes investimentos iniciais;

• Contribui com o desenvolvimento econômico;

• Contribui com a preservação das tradições;

• Contribui com a preservação do meio ambiente;

• Cria/fortalece a identidade local e/ou regional;

• Fomenta o turismo;

• Contribui para o desenvolvimento sustentável local e regional;

Considerações Finais



OBRIGADA

Palestrante: Stella Brunoro Hoppe

Mestre em Arquitetura e Urbanismo

Prefeitura Municipal de Domingos Martins - ES

Contato: stellahoppe@yahoo.com.br
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Central de Tratamento

de Resíduos



LINHA DO TEMPO

CTR MARCA AMBIENTAL

1995

2002

2006

2014

2010

Início das Atividades 

de Reciclagem 

ETE 

Tratamento 

Eletrolítico

Premiada pela 

1ª  vez no Prêmio 

Ecologia

IEMA/ES

Política Nacional 

de Resíduos Sólidos
Início das 

Operações

Aterro Sanitário

2003

2005

1º Projeto de 

Crédito de Carbono

Certificação ISO 9001

Início do Recebimento 

de Res. Portuários

2007

Instalação da 

1ª unidade 

capixaba para 

reciclagem de 

óleo de fritura

2011

2013

1ª Estação de 

Tratamento 

de Efluentes

2015

2017

Autoclave 

GASBARI

Novas Células Classe I

Novas Células de Res. 

Classe II

ETE Chorume

Tratamento de 

Fluidos de 

Perfuração

Reciclagem de Pneus  

Pneuvix

UBAR - Reciclagem                      

de RCC

2018

Novas Parcerias

Compostagem de 

Resíduos

Células exclusivas para 

clientes

Tratamento de Biogás 



Licenciamento Ambiental 

CTR MARCA

LICENÇAS 

AMBIENTAIS 

41
OUTROS 

DOCUMENTOS 

CONDICIONANTES 

859

04
LICENÇAS 

MUNICIPAIS  

IBAMA/ IDAF/ EXÉRCITO/

POLÍCIA FEDERAL/ ANP

OUTORGA/ ANAC/ 

ANVISA/ BOMBEIROS/ 

CREA/ CRQ

37
LICENÇAS 

IEMA  



Mercado

22 anos de mercado.

Maior empresa do Espírito
Santo no segmento de
tratamento de resíduos.

Área total: 2.200.000 m²
 37% cinturão verde;
 21% área construída.

Segundo maior contribuinte
de ISS do município de
Cariacica/ES.

45% de participação de 
mercado.

Proporção  de Faturamento:

 53% Setor Privado;
 47% Setor Público.



5

MARCA AMBIENTAL - RN/CE

 Contrato Petrobras

 70.000 toneladas de cascalho de 

perfuração

 170 km de estradas recuperadas

MARCA AMBIENTAL - MA

 Contrato Schlumberger

 90.000 toneladas de cascalho de 

perfuração

 Insumo para indústria cimentícia

MARCA AMBIENTAL - ES

 CTR Cariacica

 Projeto CTR Linhares (Parceria 

empresa Vital Engenharia)

MARCA AMBIENTAL - BA

 Projeto CTR Ilhéus

 Projeto CTR Cabrália

MARCA AMBIENTAL - RJ

 Projeto CTR Magé

Mapa de Atuação

MARCA AMBIENTAL - PR

 CTR - Paranaguá

 RSU e Resíduos provenientes do 

Porto de Paranaguá



Fonte : Gazeta online - 2017 -

A vida no lixo 

Fundão

Viana

Cariacica

Domingos Martins

Marechal Floriano

Santa Leopoldina

Vitoria

Santa Teresa

Santa Maria de Jetibá

Itarana

Alto Rio Novo

Mantenópolis

Laranja da Terra

Serra

Municípios Atendidos
CTR MARCA - CARIACICA



A CTR MARCA AMBIENTAL - Gerenciamento de Resíduos - 215 ha



Políticas Públicas 

• A partir de dezembro de 2010, com a promulgação da Lei
Federal nº. 12.305 e do Decreto Federal nº 7.404 que a
regulamentou, ficou definido um conjunto de objetivos,
princípios, prazos e ferramentas para a implantação de novo
modelo de gestão dos resíduos sólidos no país. Dentre as
ferramentas elencadas, está a necessidade de elaboração do
Plano Estadual de Resíduos Sólidos por todos os estados da
União.

• Como objetivo principal da PNRS temos “não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos” e a recuperação de passivos ambientais.



• Aos estados é atribuída a responsabilidade de promover a
integração da gestão dos resíduos sólidos nas regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, bem
como o controle e a fiscalização das atividades geradoras
sujeitas ao licenciamento ambiental pelo órgão estadual
competente. Cabe aos estados apoiar iniciativas consorciadas
ou compartilhadas entre municípios.

• Em 16 de abril de 2014, através da Lei Estadual nº 14.528, foi
instituída a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Rio
Grande do Sul



• De acordo com a PNRS, é de responsabilidade dos
municípios e do Distrito Federal a gestão integrada dos
resíduos sólidos em seus próprios territórios. Como
mecanismo indutor, a PNRS exige os planos de resíduos
sólidos como condição para os estados, Distrito Federal e
os municípios terem acesso a recursos da União. São
priorizadas as soluções associadas intermunicipais,
incluindo a elaboração e implementação do plano
intermunicipal ou de planos microrregionais de resíduos
sólidos. A inclusão social e a valorização econômica da
atividade dos catadores são também priorizadas.



Regionalização e Proposta de                                    
Arranjos Intermunicipais 



Associação de Municípios - Região 6 - AMCENTRO - 32 municípios.



• A proposta de regionalização para a gestão de resíduos sólidos no
estado do Rio Grande do Sul foi realizada com base em dois
grupos de critérios:

• Os parâmetros restritivos, para os quais foram definidos valores
limites para agregação dos municípios em uma região, incluindo a
distância máxima entre os munícipios de uma região e a
população total atendida pelas ações regionalizadas;

• Os parâmetros de regionalização, que permitiram avaliar
alternativas de agregação de um conjunto de municípios,
considerando as variáveis físicas, socioeconômicas e arranjos
organizacionais pré-existentes.

• Foram consideradas como variáveis físicas o relevo, as bacias
hidrográficas, a infraestrutura rodoviária, a localização de regiões
metropolitanas e aglomerados urbanos e as áreas
potencialmente favoráveis para destinação final adequada de
resíduos sólidos.

• As variáveis socioeconômicas consideradas foram: a população de
cada município e os polos de desenvolvimento econômico
existentes no Estado.



Atribuições das Instituições

• Governo do Estado:

 Garantia dos recursos financeiros para construção dos Sistemas Regionais
(Estações de Transbordo e Aterros Sanitários Regionais).

• Prefeituras Municipais:

 Rateio das despesas do consórcio e despesas com operação do sistema;

Remediar os lixões e recuperar áreas degradadas;

 Fomentar recuperação econômica de resíduos sólidos (reciclagem e
compostagem).

• Consórcio Público Regional:

 Regular e fiscalizar a prestação dos serviços concedidos no âmbito do
consórcio;

 Licitar a concessão dos serviços públicos consorciados, à iniciativa
privada.

• Empresa Privada Concessionária:

 Construir e Operar o respectivo sistema regional, em regime de
concessão.



Projeto Prioritário

• Objetivos:

 Implantar infraestrutura logística e física de destinação final
adequada para 100% dos RSU gerados nos municípios,
considerando também os serviços que já estão sendo prestados em
condições

 Criar modelo de gestão dos sistemas regionais (regulação,
fiscalização, gerenciamento);

 Erradicar lixões e aterros não adequados e recuperar as respectivas
áreas degradadas;

 Gerar ambiente favorável para os municípios investirem em
programas de redução e reaproveitamento do lixo.



Premissas do Modelo Proposto de
Regionalização

SUSTENTABILIDADE: Econômica, Ambiental e Legal

• Criação de Consórcios Públicos Regionais - Concentração de esforços e
racionalização para solucionar problemas comuns;

• Equalização de benefícios entre os municípios consorciados - Subsídios;

Busca de escalas adequadas ao melhor desempenho econômico;

• Operações satélites de limpeza urbana, coleta e transporte inicial, assim como
os processos de recuperação econômica de materiais recicláveis, continuam
a cargo de cada município;

• Aterros Sanitários Regionais que garantam:

Segurança sanitária e ambiental;

Vida útil superior a 20 anos.



Elementos Determinantes na
Formação das Regiões

• Quantidades regionais de RSU favoráveis aos benefícios de escala
(> 200 t/dia);

• Disponibilidade de estradas asfaltadas;

• Transporte de RSU prioritariamente em declive (lógica das bacias
hidrográficas);

• Localização do Aterro Sanitário Regional no centro de massa da geração
de resíduos da região (aspecto técnico e econômico(viabilidade até 150
km);

• Atratividade para empresas privadas do setor (concessão).



Formação das Regiões

Desafio:
Encontrar a melhor relação entre as duas principais 

variáveis, para gerar o menor custo de operação possível 
em cada região formada.

Principais elementos 

(variáveis):

Porte do aterro sanitário                                       
(economia de escala)

X
Distâncias de transporte do RSU                                           

das cidades ao aterro



Sistemas Regionais para Destinação Final de
RSU Consórcios Públicos Regionais

Modelo Proposto



Benefícios da Escala 
(Operação)
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Obrigado!

+55 27 2123-7700

www.marcaambiental.com.br 

Diucemar Veskesky Machado



Saneamento nas cidades do futuro

Ricardo Franci Gonçalves
Eng. Civil e Sanitarista, D.Ing.

Prof. Titular – Depto. Enga. Ambiental

Universidade Federal do Espírito Santo

Cidades em Transformação
Redes CIRES e URBENERE

Santiago, 20 de julho de 2018



http://www.1zoom.me/



https://www.widewalls.ch/
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Sanitária



Hoje ....



Cerca de 80 países 

enfrentam problemas com 

a falta de água



40% da população mundial já está enfrentando 

falta ou cortes de água

1,9 bilhões de pessoas vivem em áreas sob 

risco de escassez hídrica. Em 2050, serão 3 

bilhões de pessoas.







Simulações climáticas (HadGEM2 ES e Miroc5)  José Marengo, do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 

(CEMADEN)









Mais de 80% do esgoto produzido no mundo 

não recebe nenhum tipo de tratamento





Emoji inflável de cocô flutua no rio 

Pinheiros em campanha por despoluição



4,1 bilhões de pessoas não possuem 

instalações sanitárias adequadas

Vila Velha (ES)



Vila Velha (ES)



Vitor Jubini

Vitor Jubini

Vila Velha (ES)



10 milhões de mortes anuais causadas por água sem qualidade

443 milhões de dias  tempo perdido de educação 

anualmente  doenças veiculadas pela água



Muitos países perdem de 40 a 50% de sua água tratada







Banco Mundial: US$ 800 bilhões de investimentos em água na década

2050 9 bilhões de pessoas no mundo 

demanda de água 30% superior



Como chegamos a esta situação ....







Cobertura vegetal de São Paulo



Cobertura vegetal de São Paulo



População Mundial - 1950

1. População > 10 milhões

2. Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)



População Mundial - 2015

1. População > 10 milhões

2. Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)



Urbanização elevada e desordenada da infra-estrutura urbana



Impermeabilização e erosão do solo



Conflitos pela água

ONU: 15 grandes disputas internacionais 

envolvem a utilização de recursos hídricos. 

Milhares de conflitos internos de menores 

proporções ocorrem no dia a dia.



O que fazer?
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Conceito Urbano do ECOSAN





O consumo de água residencial pode 

constituir 50% do consumo total de água nas 

áreas urbanas (GONÇALVES & JORDÃO, 2006)

Vitória              85% (RODRIGUES, 2005)

São Paulo        84,4% (GONÇALVES & JORDÃO, 2006)

Minas Gerais  83%     (PENNA et al., 2000)

Percentual que aponta a importância de se adotar medidas de 

conservação de água em edificações residenciais.



Descarga sanitária   46 LBanho   46 L   

http://aguacsg.blogspot.com.br

Distribuição do consumo de água em uma 

residência

Substituível por água não potável      

Água potável insubstituível          



Sistema de Tratamento de 

Águas Cinzas para Reúso

 Praia do Canto (4 quartos, 2 

suítes, 3 garagens, 170m², 

área de lazer completa)

 Capacidade: 260 pessoas

1º Edifício residencial com reúso / Vitória (ES)











ETAC + EACh  20 m3/d



ETAC  40 m3/d



Sede da Petrobras – Salvador BA

 ETAC: 120 m³/d

 Reúso em fins 

não potáveis: ar 

condicionado, 

irrigação, 

umectação de vias.



ÁGUA POTÁVEL
ÁGUA REÚSO





https://watersensitivecities.org.au/





Tendências Tecnológicas

Zaragoza
• Capacidade:

1,3 milhões hab

• Área: 40.000m2



ETE Atuba Sul / SANEPAR









Milão



Tendências

NEXUS e Economia circular no saneamento

Água potável  conservação nos sistemas 

micro e meso, remoção de micropoluentes e 

patógenos emergentes

Esgoto  Ampliar cobertura, reúso, 

recuperação de energia e nutrientes

Drenagem  cidades esponja
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Ricardo Franci

rfg822@gmail.com
fone: (027) 99293 9992



Santiago, Julho/2018

Indicadores Urbanos SANTIAGO -RS
Giovana Ulian – Engenheira Civil / Dra. em Urbanismo

BIOSSPLENA INTELIGÊNCIA URBANA



• BIOSSPLENA INTELIGÊNCIA URBANA – QUEM SOMOS?

• 1-DESAFIOS URBANOS ATUAIS 

• 2-GESTÃO INTEGRADA DAS INFORMAÇÕES TERRITORIAIS 

• 3- INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

• 4-DESAFIOS FUTUROS PARA SANTIAGO

CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO 





SERVIÇOS 
INOVADORES PARA 
GERAR VALOR EM 
ESPAÇOS URBANOS

Uso inteligente de dados e indicadores urbanos 
para a elaboração de estratégias que potencializem o 
território e promovam o desenvolvimento integrado das 
cidades



PROJETOS EM 6 ESTADOS
+ DE 30 CIDADES
15 ANOS DE EXPERIÊNCIA



INTELIGÊNCIA
URBANA
Através de metodologia própria de análise 
de geodados, são identificadas as características 
de um território, com um olhar abrangente sobre 
as demandas de uma cidade ou região. A partir 
desse diagnóstico, a BIOSSPLENA trabalha com 
projeções e planejamentos de ações que 
permitem  promover o desenvolvimento 
integrado, conectando investidores, entidades e 
a gestão pública.  Neste cenário, a própria 
sociedade civil torna-se agente ativo no 
desenvolvimento urbano, consciente de sua 
responsabilidade com  
a comunidade. Essa ação potencializa o sucesso 
dos empreendimentos imobiliários ao investir de 
forma mais assertiva em uma cidade ou região. 



EQUIPE
Equipe de formação acadêmica multidisciplinar
e experiência profissional internacional.

GIOVANA 
ULIAN

Eng. Civil 
Dra. Urbanismo

MIGUEL PINO 
QUILODRÁN

Arquiteto Urbanista 
MSc. Habitat Sustentável

DANIELA 
CAON

Arquiteta Urbanista

MAURICIO 
D’AGOSTINI SILVA

Engenheiro Ambiental

MARIA GLORIA 
MEZZOMO

Relações Públicas MBA Gestão 
Empresarial

EDUARDO 
DE BASTIANI

Engenheiro Civil 
TI



Saneamento e Moradia TransporteResíduos

Infraestrutura Equidade Trabalho e Renda

1-DESAFIOS URBANOS ATUAIS 



TUDO

FUNCIONA

AO MESMO

TEMPO!

FUNCIONAMENTO DA CIDADE:

1 - DESAFIOS URBANOS ATUAIS 



DIFICULDADES que se repetem em muitas cidades:

PLANOS / ESTRATÉGIAS

Baixa concretizam por falta de 

Priorização e Continuidade

CIDADE TEM DIFICULDADE DE INOVAR

Soluções não integradas

Dados desorganizados

Leitura setorizada

1 - DESAFIOS URBANOS ATUAIS 



ORGANIZAÇÃO

DE

DADOS

Plataforma 

Acesso

Digital

1 CONHECER A 

DINÂMICA 

DA CIDADE

Geração

de

Indicadores

2

DIRETRIZES 

CENÁRIOS DE 

DESENVOLVIMENTO

Identificação de 

oportunidades e 

ameaças e proposições

3

4

PLANO PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL 

Priorização de ações 

para potencializar 

oportunidades e 

minimizar ameaças

5

2 - GESTÃO INTEGRADA DAS INFORMAÇÕES TERRITORIAIS



ÂMBITOS DE 

ANÁLISE 

USO DO SOLO 

CAPAC. SUPORTE 

AMBIENTAL

COESÃO SOCIAL 

INFRAESTRUTURA

ECONÔMICO 

HABITABILIDADE

COMPACIDADE

ORGANIZAÇÃO

DE

DADOS

2 - GESTÃO INTEGRADA DAS INFORMAÇÕES TERRITORIAIS

CONHECER A 

DINÂMICA DA 

CIDADE (14)



3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS



3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

PERÍMETRO MUNICIPAL 

Área total:  

2.413,13 km²   

PERÍMETRO URBANO 

Perímetro urbano:  

32,9 km² 

Mancha urbana Consolidada: 

15,75 km² (48%) 

Bairros:  

32 Unidades

Setores Censitários 

71 Unidades



POPULAÇÃO URBANA E TAXAS DE CRESCIMENTO % ANO

3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

População estimada  [2017]   =   50.658 pessoas 



COMPACIDADE 

HABITANTES (hab/ha) 

3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS



COMPACIDADE 

DOMICÍLIOS  (moradias/ha) 

COMPACIDADE3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS



COMPACIDADE

Santiago Lajeado

Mancha urbana dentro do círculo equivalente 75,8% 69,0%

Mancha urbana fora do círculo equivalente 24,2% 31,0%

Vazio urbano dentro do círculo equivalente 24,2% 30,0%

Área de mancha urbana 1.571,62 ha
Raio do circulo de área equivalente  2,24 km

FORMA DA MANCHA 

URBANA

3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS



COMPLEXIDADE 

URBANA

USO DO SOLO3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

Complexidade Urbana
(diversidade e frequência de usos)

Santiago Lajeado

Baixa complexidade <3 123 300

Desejável > 3 <4 6 21

Ótimo  > 4 1 21



SEGREGAÇÃO 

ESPACIAL 

COESÃO SOCIAL3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS



TAXA DE CRESCIMENTO

POPULAÇÃO  (2000-2010) 

COESÃO SOCIAL3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS



ÍNDICE DE 

ENVELHECIMENTO

COESÃO SOCIAL3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

Convencional 0,75-1,25
pessoa com 65 anos+ Fonte: Bairros 

Compactos 

Sustentáveis - BACS 

(2015)

pessoa até 15 anos

Ótimo 1
pessoa com 65 anos+

pessoa até 15 anos



COESÃO SOCIAL3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

POPULAÇÃO SEM DIPLOMA 

ESCOLAR 



PROXIMIDADE

TRANSPORTE PÚBLICO

HABITABILIDADE3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS



PROXIMIDADE AO 

EQUIPAMENTO EDUCAÇÃO 

HABITABILIDADE3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

Desejável(D): 60% Fonte: Biossplena

Ótimo (O): 100% Fonte:
Sostenibilidade Urbana 

Vitoria Gasteiz (2009)



PROXIMIDADE AO 

EQUIPAMENTO SAÚDE

HABITABILIDADE3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

Desejável(D): 70% Fonte: Biossplena

Ótimo (O): 100% Fonte:
Sostenibilidade Urbana 

Vitoria Gasteiz (2009)



PROXIMIDADE AO ESPAÇO 

VERDE

HABITABILIDADE3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

Desejável( D): 50% Fonte: Biossplena

Ótimo (O): 100% Fonte:

Bairros Compactos 

Sustentáveis

BACS (2015)



PROXIMIDADE DAS ÁREAS 

DE LAZER E DESPORTO

HABITABILIDADE3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS

Desejável( D): 50% Fonte: Biossplena

Ótimo (O): 100% Fonte:

Bairros Compactos 

Sustentáveis

BACS (2015)



RENDA MÉDIA DO CHEFE 

FAMILIAR 

ECONOMÍA 3 - INDICADORES URBANOS – SANTIAGO / RS



CIDADES PARA PESSOAS

Conhecer 

TERRITÓRIO

Fortalecer 

IDENTIDADE

Engajar

PESSOAS INSTITUIÇÕES

Definir

VOCAÇÕES ESTRATÉGIAS 

URBANAS

Concretizar

MELHORIA 

CONTÍNUA

Pacto Social da CIDADE QUE PRECISAMOS

4 - DESAFIOS FUTUROS PARA SANTIAGO



• IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE NOVAS  CENTRALIDADES URBANAS (OLHAR 

ÁREAS MILITARES)

• MANUTENÇÃO DE POPULAÇÃO – TALENTOS E MÃO DE OBRA

• EQUIDADE TERRITORIAL – SEGREGAÇÃO ESPACIAL X EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

• IDENTIDADE E VOCAÇÃO COMO NEGÓCIO

• CIDADE “CAPITAL DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO JAGUARI”

4 - DESAFIOS FUTUROS PARA SANTIAGO



O que devemos manter/melhorar/criar?

Como atrair novos investimentos?

4 - DESAFIOS FUTUROS PARA SANTIAGO



Santiago, Julho/2018

PLANEJAMENTO URBANO
Plano Diretor e Estatuto da Cidade Santiago/RS

Prof. Arq. Urb. Me Edmar Pereira Fabricio

URI Campus Santiago/RS



Desenvolvimento urbano equilibrado e harmônico com a 

paisagem, o meio ambiente e o patrimônio cultural e 

histórico.

VISÃO DE FUTURO DA CIDADE





Objetivos do Planejamento Urbano

•Combater a exclusão social

•Aumentar a mobilidade da população;

•Ordenar o espaço urbano;

•Reduzir fatores de poluição ambiental.





Combater a Exclusão Social

UNIVERSALIZAR O ACESSO A MORADIA DIGNA (déficit quantitativo e qualitativo)
PROMOVER A URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INSERÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 

PRECÁRIOS À CIDADE
TORNAR A QUESTÃO HABITACIONAL UMA PRIORIDADE
DEMOCRATIZAR O ACESSO À TERRA URBANIZADA
AMPLIAR A PRODUTIVIDADE E MELHORAR A QUALIDADE NA PRODUÇÃO 

HABITACIONAL
 INCENTIVAR A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA



Aumentar a mobilidade da população

• Área urbana ocupada pelo passageiro de automóvel é de 6 a 40 vezes a área urbana 
ocupada pelo passageiro de um coletivo.



Aumentar a mobilidade da população

• Construção de ciclovias;

• Incentivar o uso da bicicleta como modo habitual de transporte

• Revitalização de Áreas de Pedestres;

• Eliminação de Conflitos Viários;

• Melhoria da Circulação e Sinalização.

• Controle Operacional do Trânsito e do Transporte - banco de dados 
informatizado, câmeras, semáforos interligados a CCO, etc.;



Aumentar a mobilidade da população

• Aumentar a segurança viária e o respeito entre os usuários dos diferentes 
modos de transporte

• Promover uma distribuição urbana de mercadorias ágil e ordenada

• Conseguir um transporte coletivo integrado e de qualidade

• Aumentar a superfície e a qualidade da rede viária dedicada aos pedestres

• Potencializar as áreas para estacionamento e melhorar sua qualidade



Ordenar o Espaço Urbano

• Descentralizar o centro, criando centros nos bairros

• Melhorar a informação e comunicação aos usuários da via pública

• Pulverizar a construção de HIS nos bairros

• Reduzir a concentração de grandes lojas em áreas centrais

• Minimizar a segregação de bairros e pessoas em função de barreiras físicas (quartéis, 
rede ferroviária, estradas federais, etc.)

• Evitar a monofuncionalidade de bairros



Reduzir Fatores de Poluição Ambiental

• Promover o uso de combustíveis menos poluentes

• Controle da poluição sonora causada pelo tráfego

• Redução de espaços de propaganda para minimizar poluição visual

• Retirar moradias de áreas vulneráveis

• Respeitar APPs

• Reduzir emissão de lixo e resíduos



Plano Diretor e Estatuto da Cidade

A Lei nº10.257/2001, Estatuto da Cidade, que está inserido no Plano Diretor implantado em 2006, 
estabelece que se sobreponha o interesse coletivo ao individual ou de um grupo.

Instrumentos do Estatuto da Cidade:

- IPTU progressivo;

- Direito de superfície;

- Direito de preempção;

- Outorga onerosa do direito de construir; 

- Transferência do direito de construir;

- Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV







UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 
DAS MISSÕES CAMPUS SANTIAGO/RS

OBRIGADO!

edmar@urisantiago.br



Santiago, Julho/2018

Espaços de uso Público
Uso e Apropriação Comunitária



Santiago, Julho/2018

Ana Paula Bertani da Silva
Arquiteta e Urbanista



Santiago - RS

Santiago - RS



Santiago-RS

A cidade de Santiago oferece aos seus 

munícipes:

• Praças

• Ruas e avenidas reurbanizadas

• Academias de ginástica ao ar livre

• Ginásios e quadras esportivas

• Escolas de Educação Infantil

• Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio

• Ensino Técnico e Ensino Superior

• Espaços Culturais

• Centros de Múltiplo Uso

• Centros de Referência em Assistência Social

• Atendimento em Saúde



Divisão de Bairros

32 Bairros 50.622 habitantes

Área Urbana:

45.808 habitantes (90%)



Espaços de uso PúblicoPraças



Espaços de uso PúblicoPraças



Espaços de uso PúblicoRuas e Avenidas



Espaços de uso PúblicoRuas e Avenidas



Espaços de uso PúblicoAcademias de Ginástica



Espaços de uso PúblicoAcademias de Ginástica



Espaços de uso PúblicoCultura Física



Espaços de uso PúblicoCultura Física

6 Ginásios

4 Quadras 

Cobertas 

2 campos de 

futebol

2 Quadras 

Abertas

Quadras 

cobertas em 

todas as 

escolas



Espaços de uso PúblicoEMEFs



Espaços de uso PúblicoEMEFs



Espaços de uso PúblicoEMEIs



Espaços de uso PúblicoEMEIs



Espaços de uso PúblicoEnsino Técnico e Superior



Espaços de uso PúblicoEspaços Culturais



Espaços de uso PúblicoEspaços Culturais



Espaços de uso PúblicoCentro de Múltiplo Uso



Espaços de uso PúblicoCentros de Múltiplo Uso



Espaços de uso PúblicoCRAS



Espaços de uso PúblicoCRAS



Espaços de uso PúblicoAtendimento em Saúde



Espaços de uso PúblicoAtendimento em Saúde



Espaços de uso Público

Pontos Positivos em destaque:

Praças em quase todos os bairros

Diversas academias ao ar livre

Pistas para caminhadas distribuídas ao longo da área urbana

Quadras e ginásios à disposição dos munícipes

Ruas e avenidas revitalizadas

Atendimento em saúde com abrangência à toda população

Centros de Referência em Assistência Social

Aceitação e utilização dos espaços públicos por parte dos munícipes



Espaços de uso Público

Principais problemas evidenciados:

Vandalismo

Custo de manutenção

Pequena participação de voluntários colaboradores para manter os

espaços



Espaços de uso Público

Prioridades e metas a serem alcançadas:

Revitalização de todas as praças de bairros na cidade

Construção de parque na área do açude da antiga estação ferroviária

Finalização do Centro de Eventos Municipal

Conclusão da Arena Municipal

Novos Sanitários Públicos para Praça Moyses Vianna e Praça Rubem Lang



Espaços de uso Público

Obrigada!

“Há tanta esquina esquisita,

Tanta nuança de paredes,

Há tanta moça bonita

Nas ruas que não andei

(E há uma rua encantada

Que nem em sonhos sonhei...)”

Mário Quintana



2° EDIÇÃO 
18 à 20 de Julho 2018 – Santiago RS

Panorama de Resíduos Sólidos
Local e Regional

Andrieli Martins
Secretária de Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de Santiago



Tópicos

• Geração de RSU

• Estação de Triagem Transbordo

• Coleta Seletiva

• Educação Ambiental:
• Agenda de Eventos, Sala Verde – Horto Florestal, Mostra de Ações, Mês da Água, 

Compostagem Caseira;

• Outros Resíduos:
• Eletrônicos, Pneus, Óleo de Cozinha, Hospitalar;

• Municípios do Vale do Jaguari

• Desafios



Geração de RSU
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Estação de Triagem e Transbordo



Coleta Seletiva
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• Cooperativa ARPES

• Associação dos Catadores

• Cronograma de Coleta Seletiva 
por Bairros



Coleta Seletiva



Educação Ambiental

• Divulgação em diversos meio de comunicação;

• Visitas nos Bairros (porta a porta) com entrega 
de material informativo, sacolas da coleta 
seletiva, imãs de geladeira com o cronograma;

• Orientação quanto a separação do lixo e 
compostagem;

• Palestras: Unidades Militares, Hospital de 
Caridade, Hospital Militar, Empresas, Escolas, 
Agentes Comunitários de Saúde, Setores da 
Prefeitura, Associações de Bairro, ESF’s, CRAS, 
Grupo de Escoteiros;

• Calendário de Eventos.

FEVEREIRO Campanha da Coleta Seletiva

MARÇO Mês da Água

MAIO Maio Verde

JUNHO Semana de Ações Ambientais

JULHO Lançamento Projeto de Compostagem

SETEMBRO Mês da Árvore

OUTUBRO Mês dos Animais



• A reinauguração da Sala Verde, no Horto Florestal, a reabertura do local tem o propósito de envolver os estudantes com

atividades de conscientização ecológica e sustentabilidade, ensinando práticas de horticultura, arborização urbana,

coleta seletiva, reciclagem e compostagem.

Educação Ambiental – Sala Verde



• Mostra de Ações Ambientais e Sustentabilidade das entidades e escolas do Município.

Educação Ambiental
Semana de Ações Ambientais



• Foi realizado uma ação de troca de óleo usado por mudas de árvore nas EMEIS, EEIS e EMEFS do Município.

Educação Ambiental – Mês da Água



PROJETO Compostagem Caseira: Adube essa ideia

• Implantar a prática de compostagem e destinação adequada de resíduos orgânicos

nos grandes geradores para reduzir a quantidade de resíduos domésticos recolhidos

e enviados ao aterro sanitário.

LANÇAMENTO DA 

CAMPANHA NO BAIRRO 

PILOTO

ALTO DA BOA VISTA

IMPLANTAÇÃO DAS 

COMPOSTEIRAS 

NAS ESCOLAS

ACOMPANHAMENTO 

E MONITORAMENTO 

DO PROJETO

Educação Ambiental
Compostagem Caseira



O projeto de compostagem, visa conscientizar o grupo de grandes geradores (Escolas, Quarteis, Hospitais,

Restaurantes, Supermercados) e incentivar a criação e monitoramento das compoteiras caseiras.

Educação Ambiental
Compostagem Caseira



Educação Ambiental
Campanha de Descarte de Eletrônicos e Pneus

• 4 campanhas foram realizadas em 
2018, em parceria com as 
associações de bairro:

MÊS QUANTIDADE

Fevereiro 90 m³

Abril

Maio 25 m3

Julho

• 3 campanhas (Março, Abril e 
Junho), aproximadamente 4.500 
pneus inservíveis recolhidos;



Educação Ambiental
Resíduos da Saúde

COMPARATIVO RESÍDUOS DE SAUDE 2018
Estratégia da Família (ESF) e Hospital de Caridade
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PERCENTUAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE POR ENTIDADE



MUNICÍPIO Resíduo Gerado (t)/mês Nº de habitantes Proporção 

habitantes (Kg)

Cacequi 106,64 13.552 7,868

Capão do Cipó 11 3.449 3,189

Jaguari 105,17 11.514 9,134

Mata 40,39 5.124 7,882

Nova Esperança do Sul 50,77 5.125 9,906

Santiago 680,61 50.658 13,435

São Francisco de Assis 154,90 19.382 7,991

São Vicente do Sul 87,73 8.817 9,950

Unistalda 10,48 2.248 4,661

Dados Aterro Santa Maria – Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos/ CRVR - Maio/2018

Municípios do Vale do Jaguari - Geração



Municípios do Vale do Jaguari
Coleta Seletiva

Município Coleta Seletiva Quantidade (t)

Cacequi Não -

Capão do Cipó Não -

Jaguari Sim 10 t

Mata Não -

Nova Esperança do Sul Não -

Santiago Sim 80 t

São Francisco de Assis Não -

São Vicente do Sul Não -

Unistalda Não -



Principais Desafios

• Redução de Volume Gerado;

• Melhor Aproveitamento da Parcela Orgânica na Agricultura / Geração de Energia;

• Melhoria da Separação dos Recicláveis;

• Destinação Local ou Regional;

• Redução dos Custos para a População;

• Alternativas Locais / Regionais para Processamento / Agregação de Valor do RSU e RCC 
(Construção Civil);

• Logística Reversa.



Obrigado!



TÍTULO

Panorama da água, abastecimento e 
esgoto

Joel Jung Bonfim

Gestor Unidade de Saneamento Santiago.



ÁGUA / ESGOTO

• Contrato de programa para prestação de serviço de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário

• Assinado em 05/01/2010

• Duração de 25 anos

• Baseado em prioridades



Pontos positivos em destaque
• Substituição da adutora de água bruta



Pontos positivos em destaque
• Instalação das ETAs Compactas



Pontos positivos em destaque
• Instalação das ETAs Compactas



Pontos positivos em destaque
• Instalação das ETAs Compactas



Pontos positivos em destaque
• Instalação ETAs Compactas



Pontos positivos em destaque
• Instalação ETAs Compactas



Pontos positivos em destaque
• Instalação da lagoa de decantação 



Pontos positivos em destaque
• Instalação da lagoa de decantação 



Pontos positivos em destaque
• Instalação da Coordenadoria Operacional



Pontos positivos em destaque
• Implantação do SMS (Sistema Móvel Serviço)



Pontos positivos em destaque
• Reforma e ampliação da ETA



Pontos positivos em destaque
• Automatização do Sistema de Recalque de Água Bruta



Pontos positivos em destaque
• Automatização do Sistema de Recalque de Água Bruta



Pontos positivos em destaque
• Todas as ligações de água com hidrômetro



Pontos positivos em destaque

• Renovação da frota de veículos

• Fornecimento de dados à Prefeitura para fins de elaboração do PMSB



Pontos positivos em destaque
• Criação do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada



Pontos positivos em destaque
• Instalação do booster do Alto da Boa Vista



Pontos positivos em destaque
• Instalação do booster do Alto da Boa Vista



Principais problemas evidenciados

• Perdas não aparentes 

• Inadequação da população às novas tecnologias disponibilizadas.



Prioridades e metas a serem alcançadas

• Redução das perdas através de Contrato

• Atender a integralidade do Contrato de Programa 





“Onde existe preservação da natureza, existe futuro.”

- Paola Rhoden



Santiago, Julho/2018

Projetos Sociais e Organização 
Comunitária Bairros

Diferenças Culturais nos Bairros



Introdução

Organização comunitária

Santiago possui 32 Bairros,

26 possuem Associação de Bairro e

são representados pela União das
Associações de Bairros.



Introdução

Ensino:

Existem 31 Escolas, bairro Centro possui 6 escolas e as outras 25 escolas estão distribuídas
em 15 bairros distintos;

Atendimento em Saúde:

12 Bairros possuem Unidades de ESF (Estratégia Saúde da Família);

2 Bairros possuem Unidades de CAPs (Centro de Atenção Psicossocial);

Assistência Social:

3 Unidades de Centro de Assistência Social (CRAS) , com uma cobertura de atendimento em 22
bairros.

Representação Religiosa:

30 Bairros possuem algum tipo de organização religiosa.



Introdução

Fonte: Censo IBGE 2010



Introdução

Programa Social Bolsa Família – 1.339 famílias 

Fonte: Cadastro Único Santiago



Introdução

Fonte: Qedu.org /2015
Valores de Referência 0-10.





Pontos Positivos em Destaque

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social): 3 unidades com abrangência em 22 
bairros, realizando atendimentos, oficinas e projetos;

Projeto Forma e Saúde: visa a integração social, fortalecimento de vínculos e melhoria da 
qualidade de vida. Divididas nos 36 núcleos, 21 na cidade e 15 na zona rural, que funcionam nas 
associações de bairros e em outros centros comunitários;

Projeto Bola Pro Futuro: projeto visa formar atletas para o futuro com abrangência nos 32 
bairros;  

Criança Feliz: escola de turno oposto atende crianças de 29 bairros com alimentação, oficinas, 
reforço escolar e esportes;

Cidade Ativa: mutirão acontece em todos os bairros para limpeza, recolhimento de entulhos e 
embelezamento das vias públicas.

Ação Global Estamos Juntos: são levados para os bairros diversos serviços públicos, juntamente 
com outras atividades culturais e artísticas.



Pontos Positivos em Destaque



Publicação da revista Istoé destaca Santiago dentre as 
melhores cidades brasileiras

• Na classificação geral dos 5565 Municípios de todos os portes, Santiago ficou em 326º 
lugar. Das de Pequeno Porte a classificação geral foi:

• 5ª no RS

• 21ª no Brasil 

Fonte: Revista Istoé 2015



Principais Problemas 

• Necessidade de investimento constante para melhoria na estrutura dos bairros;

• Enfrentamento de desigualdades e problemas sociais em determinadas regiões;

• Conscientização da população sobre temas como saúde, meio ambiente e combate ao uso 
de drogas;

• Participação da comunidade e fortalecimento das Associações de Bairro.



Prioridades e Metas

• Gerar oportunidades para melhoria da qualidade de vida e renda das famílias;

• Promover a integração das comunidades, através da utilização de espaços como escolas, 
associações, igrejas, CRAS entre outra áreas de convívio;

• Manter e melhorar os serviços oferecidos nos bairros, escolas, unidades de saúde, CAPS, 
CRAS e demais espaços públicos.



Síntese

• Bairros mais populosos;

• Programa Bolsa Família;

• Ideb;

• Projetos de Integração Social;

• Principais pontos a melhorar;

• Prioridades e Metas.



Carlos Eduardo Machado dos Santos
Gestor de Desenvolvimento Econômico

carlosmsadm@gmail.com

(55) 9 9906.1832
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Instâncias Regionais
De Planejamento

Heitor Leal
Presidente COREDE Vale do Jaguari

Sadi Gioda
Secretária de Desenvolvimento Econômico

Prefeitura Municipal de Santiago



Introdução

• Hoje em dia o maior desafio é que haja uma união,

integração, entre as instituições.

A Região é repleta de instituições que buscam o desenvolvimento local
e regional. No entanto, grande parte dessas instituições não se
relacionam, pois cada uma quer fazer sua parte de forma centralizada.
Hoje, criados na década de 90 pelo Governo do Estado para serem
fóruns de discussão, de organização e de planejamento regional, a
única instituição que articula regionalmente buscando uma
descentralização e o fortalecimento regional é o COREDE VALE DO
JAGUARI.



Introdução



Introdução



Introdução

• O Corede Vale do Jaguari criado em 2008, hoje composto de 9
Municípios (Cacequi/Capão do Cipó/Jaguari/Mata/Nova Esperança do
Sul/Santiago/São Francisco de Assis/São Vicente do Sul e Unistalda)
tem sido a instituição que tenta realizar ações regionais capazes de
melhorar a satisfação e a qualidade de vida da população.



Introdução

• Planejamento é um processo ordenado e sistemático de decisão, o
que lhe confere, além de uma conotação política, uma conotação
técnica e racional de formulação e suporte para as escolhas da
sociedade. Ou seja, o planejamento incorpora e combina uma
dimensão política e uma dimensão técnica, constituindo uma síntese
técnico-política. Assim, o processo de planejamento cria condições
para a (re)construção da hegemonia, na medida em que articula,
técnica e politicamente, os atores sociais para escolhas e opções
sociais.



Sinergia

• Vetores de Desenvolvimento Existentes em Santiago com potencial regional.

PREFEITURAS

ENTIDADES

ASSOCIAÇÕES

UNIVERSIDADES

INSTITUIÇÕES

GRUPOS 

TEMÁTICOS

Consórcios

Comunidade

Empresas

Planejamento e Desenvolvimento



Planejamento e Desenvolvimento



Planejamento e Desenvolvimento



Planejamento e Desenvolvimento

"A cidade deve saber encontrar, preservar e apresentar
sua identidade pessoal e complexa. Esta a tornará única
e será a base de um diálogo fecundo com ela mesma e
com outras cidades."

Art.7º da Carta das Cidades Educadoras





Planejamento e Desenvolvimento

A partir de inúmeros estudos e do contato com experiências
bem sucedidas, encontrou-se no Programa Cidade Educadora a
base para a construção da visão de futuro do município de
Santiago: "Ser referência em qualidade de vida".



Planejamento e Desenvolvimento



Pontos Positivos

• Elaboração de Planejamento Estratégico de Desenvolvimento de Santiago

• Elaboração de Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Regional

• Envolvimento em temas de interesse regional

• Mobilização das administrações municipais e câmaras de vereadores

• Participação em outros conselhos, instituições com os mesmos objetivos

• Apoio em eventos que tratam de gestão pública, inovação, 
sustentabilidade e empreendedorismo

• Busca de recursos para execução do PED



Pontos Positivos

• Cadastro de projetos no banco público de Projetos do RS

• Execução da Consulta Popular 

• Autonomia, isenção e neutralidade frente às diferentes instâncias de
governo, partidos políticos e organizações.

• Confiança, cooperação e formação de parcerias com a sociedade civil da
região e com os poderes públicos, na promoção do desenvolvimento
regional.

• Busca da regionalização das políticas de desenvolvimento, superando o
local e o setorial.

• Apoio à continuidade das políticas públicas de interesse regional,
superando a "síndrome da descontinuidade" a cada troca de governo.



PRINCIPAIS PROBLEMAS

• Envolvimento de poucas pessoas em temas que não tratam de 
recursos financeiros

• Falta de apoio da imprensa da Região Central para identificação 
quanto região

• A não priorização da Região pelo Governo do Estado como forma de 
desenvolvimento e crescimento econômico



PRIORIDADE

• “Ser uma Região reconhecida pela articulação e atuação 
integrada da governança, com índices de qualidade de vida 
acima da média do RS, obtidos por meio do estímulo às 
atividades empreendedoras, da disponibilidade de 
infraestrutura para as demandas de produção e mobilidade 
da população e do acesso à educação, saúde e segurança 
pública de qualidade”.



META

• Execução do Planejamento Estratégico de Desenvolvimento 
Regional do Vale do Jaguari (2015-2030) que tem uma carteira 
de 27 amplos projetos que desenvolverão a região.



TÓPICOS

• Agregar valor na cadeia produtiva primária;

• Produção de plantas medicinais;

• Turismo rural, ecológico, de eventos, gastronômico;

• Logística rodoferroviária;

• Produção de energias limpas;

• Indústria moveleira.



VISÃO DE FUTURO

• União de lideranças e expanção de governança terriotiral do Vale
do Jaguari no Desenvolvimento de Projetos Estratégicos Coletivos.

• Ser Referência em Qualidade de Vida.



Obrigado!


