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APRESENTAÇÃO 

A Floram Engenharia e Meio Ambiente foi contratada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental  (SEDAM/RO) - por meio do Contrato 488/PGE - 2018, em conformidade ao resultado da 
Concorrência Pública nº 050/2016/CEL/SUPEL/RO – tendo como objeto a “Contratação de 
Empresa Especializada para elaborar os estudos técnicos e documento consolidado do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos – PERS para o Estado de Rondônia nos termos previstos nos artigos 
16 e 17 da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 e seu Decreto Regulamentador nº 7.704, 
de 23 de dezembro de 2010”. 

O presente Relatório Parcial, se refere ao Subproduto 4.7, denominado “Sistemática de 
acompanhamento, controle e avaliação da implementação do PERS/RO” que, por sua vez, integra 
o PRODUTO 4 – Diretrizes e estratégias para a implementação do PERS/RO.  

Este subproduto apresenta os mecanismos e instrumentos que possibilitarão o acompanhamento, 
o controle e a fiscalização da implementação do PERS no que tange, dentre outros aspectos, ao 
cumprimento de suas metas e objetivos definidos no Subproduto 4.4, intitulado “Metas para a 
Gestão dos Resíduos Sólidos”.  
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1 SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PERS/RO 

Para garantir a implementação do PERS de Rondônia é necessário criar instrumentos que 
possibilitem monitorar e avaliar a evolução do gerenciamento integrado de resíduos sólidos de 
acordo com as diretrizes e metas estabelecidos para este estado e que encontram-se detalhadas 
no Subproduto 4.4 - Metas para a Gestão dos Resíduos Sólidos - integrante deste PERS. 

O acompanhamento e a avaliação do desempenho da implementação do Plano Estadual de 
Resíduos Sólido/RO é um processo constante e se dará pela criação de indicadores de 
desempenho para as metas estabelecidas. Estes indicadores são instrumentos qualitativos e 
quantitativos que expressam eficiência, eficácia e efetividade do cumprimento das metas 
estabelecidas a fim de verificar se estas estão sendo integralmente ou parcialmente cumpridas 
dentro dos prazos definidos neste PERS.  

Uma vez que o PERS/RO tem horizonte de atuação de 20 anos, devendo ser revisado a cada quatro 
(04) anos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os processos de monitoramento 
e avaliação devem ocorrer permanentemente ao longo da implementação do Plano, em todo o 
horizonte de duração do mesmo. 

1.1 Elaboração de agenda de implementação e acompanhamento dos objetivos definidos 
no PERS/RO 

Visando garantir a implementação das medidas previstas no PERS/RO, faz-se necessário o 
desenvolvimento de uma agenda de acompanhamento, formada por diferentes atores e etapas.  

O monitoramento da evolução do PERS/RO, acompanhado do devido controle social, é uma diretriz 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010. Assim, sua 
implementação está voltada para o acompanhamento do atendimento das metas previstas neste 
Plano. 

Conforme descrito anteriormente, uma das formas de monitoramento da evolução do PERS/RO 
será através dos usos dos indicadores de execução. Contudo, é necessário organizar uma estrutura 
institucional estadual para se responsabilizar por esse acompanhamento, de forma a garantir a 
retificação, se necessário, de eventuais metas ou procedimentos que se mostrarem imprecisos com 
o andamento do PERS/RO. 

Para o monitoramento da implementação do PERS/RO serão consideradas três esferas de atuação, 
a saber: 

• Comitê Diretor do Plano Estadual de Resíduos Sólidos; 

• Grupo Técnico Estadual; 

• Sociedade Civil Organizada. 

1.1.1 Comitê Diretor do Plano Estadual de Resíduos Sólidos  

Trata-se de uma instância de controle, que deverá ser criada para acompanhamento das metas 
previstas no PERS/RO. Sua formação obedecerá aos preceitos estabelecidos na Política Estadual 
de Resíduos Sólidos, Lei Estadual nº 1.145, de 12 de dezembro de 2002 e também da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

Este grupo será o responsável por acompanhar as medidas de controle, monitoramento e 
fiscalização das atividades previstas na implantação do PERS/RO. Caberá ao Comitê deliberar 
sobre as estratégias e mecanismos que assegurem a implementação do Plano, tais como: 

• Instrumento legal contendo o horizonte temporal do PERS e os períodos de revisão, em 
conformidade com a Lei nº 12.305/2010 e respectivo decreto regulamentador. Nesta fase, 
por exemplo, poderá ser proposto o Projeto de Lei para atualização da Política Estadual de 
Resíduos Sólidos. 
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• Formas de Controle e participação social nas revisões do PERS, instituindo 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 Bacias 
Hidrográficas, 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. 

• Sistema de Regulação e Fiscalização ou sistemática de acompanhamento, controle e 
fiscalização do cumprimento das metas e ações estabelecidas no Plano. 

• Diretrizes complementares para orientar os municípios na elaboração dos planos municipais 
e intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos. 

• Planos de Emergência e Contingência estadual 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 os órgãos de saúde pública, de acordo 
com a escala do impacto. 

• 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. 

O Comitê também deverá apreciar as minutas de legislação sobre resíduos sólidos que 
eventualmente venham a ser editadas no estado, além de acompanhar e ter acesso aos serviços 
de fiscalização ambiental praticados pelo estado de Rondônia sobre as atividades que envolvam a 
gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos. 

O Comitê, de acordo com sua competência, poderá criar Câmaras Técnicas temáticas conforme as 
demandas, com a participação da sociedade, quando possível.  

1.1.2 Grupo Técnico Estadual (GTE) 

Esse grupo será formado por representantes do estado de Rondônia, vinculados às autarquias que 
tenham atuação direta sobre a gestão dos resíduos sólidos. 

Caberá ao GTE a execução da parte técnica do acompanhamento do Plano, ou seja, caberá a ele 
rodar os indicadores de execução previstos no PERS/RO. Por se tratar de um grupo de ordem 
estritamente técnica, recomenda-se que a liderança e a composição do grupo seja composta por 
membros da SEDAM/RO, que é a Secretaria com maior conhecimento técnico. A Agenda de 
acompanhamento será definida pelo Comitê Estadual. 

O GTE terá entre suas funções a responsabilidade de orientar, executar, monitorar e fiscalizar a 
implantação do PERS/RO. Para tanto, deverá ser prevista a apresentação de um relatório anual de 
monitoramento, o qual deve conter as ações realizadas e os resultados alcançados pelos 
indicadores de gestão. Esse relatório será submetido à apreciação do Comitê Diretor do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos. 

1.1.3 Sociedade Civil Organizada 

A sociedade civil organizada deverá ser mobilizada para participar ativamente da implementação 
do PERS/RO. Além dos deveres que cada cidadão tem com a gestão de seus resíduos, deve-se 
estimular e garantir a participação da sociedade no processo de controle da implementação do 
PERS. Para tanto, deve ser prevista a realização de eventos anuais denominados “Reuniões de 
Balanço do PERS”, que terão como objetivo expor os resultados alcançados pelo plano.  

Apresenta-se na Figura 1.1 o fluxograma simplificado do procedimento de acompanhamento do 
PERS/RO. 
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Figura 1.1 - Fluxograma do processo de monitoramento e acompanhamento da implementação do PERS. 

1.1.3.1 Ouvidoria 

Dentre os mecanismos de avaliação da implementação do PERS/RO, é de grande importância, 
aqueles que preveem a participação social. Neste sentido, deverão ser criadas as “Ouvidorias”, que 
são órgãos para recebimento de reclamações, avaliações, sugestões, críticas, queixas e denúncias, 
funcionando como canais permanentes de comunicação direta com a população. 

Recomenda-se que a ouvidoria seja integrada ao órgão ambiental e/ou fiscalizador da questão de 
resíduos sólidos ou ao órgão responsável pelo gerenciamento de resíduos e limpeza urbana e/ou 
consórcios, e que possua as atribuições de atender, registrar, sistematizar os processos, 
encaminhando-os, posteriormente, ao setor responsável e competente por tratar o assunto. 

Para cada contato (queixa, denúncia, etc.) deve ser instaurado um processo com numeração 
sequencial, registrando o nome do solicitante, caso este queira se identificar, data da reclamação e 
o motivo do contato (objeto da denúncia) para facilitar a sistematização das informações. 

O setor de ouvidoria deve ainda, acompanhar as providências tomadas, fornecendo o devido retorno 
(feedback) aos interessados nos processos. A seguir é proposto um fluxograma da rotina de 
operacionalização da ouvidoria para visão geral do processo (Figura 1.2). 
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Figura 1.2 – Fluxograma da rotina de operacionalização do mecanismo de avaliação através da implantação 
de ouvidoria. 

Fonte: Elaborado por Floram. 

 Observância dos Dispositivos Legais Aplicáveis à Gestão de Resíduos Sólidos 

O acompanhamento, a fiscalização e o controle do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de 
Rondônia deverá, dentre outros aspectos, considerar os dispositivos legais aplicáveis à gestão dos 
resíduos sólidos, os quais são elencados e detalhados a seguir. 

A Constituição Federal (CF) de 1988, em seu artigo 225 estabelece que, in verbis: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

I -  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 
das espécies e ecossistemas; 

II -  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III -  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 

IV -  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que 
se dará publicidade; 

V -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; 

VII -  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade. 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma 
da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da 
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lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 
ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram 
cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, 
conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza 
imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei 
específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 

Até o ano de 2010 não havia no país um arcabouço legal que prescrevesse de maneira objetiva e 
direta o manejo dos resíduos sólidos, sejam eles urbanos (domiciliares, comerciais, varrição, público 
etc.) ou industriais, principalmente, no que tange à sua disposição final. Essa realidade começou a 
ser alterada com a aprovação de leis, em alguns estados, que estabeleceram procedimentos a 
serem adotados no sentindo de indicar e instruir os municípios e empresas, por meio de diversas 
ações, a atuarem de maneira mais adequada frente à disposição de resíduos e de forma a minimizar 
a geração destes, incentivando a reciclagem. 

Após pesquisa e análise à legislação brasileira sobre resíduos sólidos, além das Normas Técnicas 
Brasileiras, são apresentados os principais posicionamentos pertinentes ao tema. 

a) Legislação Federal 

A CF de 1988 determina nos artigos 23 e 30, as instituições responsáveis pelos resíduos sólidos 
municipais e pelos resíduos sólidos perigosos, no âmbito nacional, estadual e municipal: 

No Artigo 23, incisos VI e VII define que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 

(...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (...) 

Já os incisos I e II do artigo 30 da CF/1988 estabelecem como atribuição dos Municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local de forma suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber. Enquanto que o inciso V estabelece que é compete aos municípios “organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” o que inclui os serviços públicos de 
limpeza urbana.  

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

No Brasil, o que se verifica normalmente é a competência do Município sobre a gestão dos resíduos 
sólidos produzidos em seu território, com exceção dos de natureza industrial, mas incluindo-se os 
provenientes dos serviços de saúde. 
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Por sua vez o artigo 241 da CF estabelece que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre 
os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos”. 

Pela análise dos artigos supracitados, observa-se que a CF/1988 não trata especificamente do tema 
resíduos sólidos, contudo, há outras leis que abordam o tema com mais profundidade. Um exemplo 
é a Lei nº 6.938/1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274/1990 e pelo Decreto nº 6.514/2008 e 
que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação. No seu artigo 2º, traz por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental e estabelece por meio de seu artigo 10 que “a construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes de, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão ambiental competente, 
integrante do SISNAMA”. 

Como fomento da Política Nacional do Meio Ambiente houve a criação do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – SISNAMA, que significou a organização do sistema ambiental gestor brasileiro, 
possibilitando a edição, de uma série de resoluções, via Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA. Isso impulsionou a elaboração e publicação de novas Leis e respectivos Decretos 
Federais, além de Portarias e Normas Técnicas, que, juntamente com as mencionadas resoluções, 
regulam, material e processualmente, os procedimentos a serem observados quando da 
implantação de empreendimentos que possam gerar impactos ambientais significativos, entre eles 
os empreendimentos voltados à gestão dos resíduos sólidos. O Quadro 1.1 lista as leis federais que 
tratam dos resíduos sólidos no Brasil. 

Quadro 1.1 - Leis federais que abordam o tema resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

Lei nº 5.357/1967 

Estabelece penalidades para embarcações e terminais marítimos ou fluviais que 
lançarem detritos ou óleo em águas brasileiras e dá outras providências (mantida 
explicitamente pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, sobre Política Nacional 
do Meio Ambiente). 

Lei nº 7.802/1989 

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. 

Decreto nº 
98.816/1990 

Regulamenta a Lei nº 7.802 de 1989 e 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. 

Decreto nº 
98.973/1990 

Aprova o Regulamento para o Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos. 

Lei nº 8.666/1993 

Estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes 
a obras, serviços, compras, alienações e locações, devendo ser observada por 
todos os entes federativos. Cabe destacar que a Lei 10.520/2002 instituiu a 
modalidade de licitação denominada pregão, complementando a mencionada lei. 

Lei nº 8.987/1995 
Dispõe as normas gerais sobre concessão e permissão de serviços públicos, 
tratando das condições de caducidade, fiscalização e extinção dos contratos, 
obrigação de manter o serviço, os direitos do usuário e a política tarifária. 

Lei nº 9.605/1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei n° 9.795/1999 
Regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002, estabelece a Política Nacional de 
Educação Ambiental, tendo por objeto principal os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
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Quadro 1.1 - Leis federais que abordam o tema resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

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. 

Lei n°9.972/2000 
Institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor 
econômico. 

Lei nº 10.257/2001 

Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, sendo mais 
conhecida como Estatuto da Cidade. Tal norma dispõe acerca das diretrizes gerais 
de política urbana, se relacionando, logicamente, com a questão dos resíduos 
sólidos. 

Lei nº 10.650/2003 

Dispõe que os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e 
fundacional, integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, 
instituído pela já citada Lei nº 6.938/1981, ficam obrigados a permitir o acesso 
público aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de 
matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob 
sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico. 

Lei n° 11.107/2005 
Introduz a figura dos consórcios públicos, em atenção ao disposto no artigo 241 da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, que 
autoriza a gestão associada de serviços públicos. 

Decreto nº 
5.940/2006 

Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades 
da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, 
e dá outras providências. 

Lei nº 11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecendo no artigo 
2º que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados pelos estados, 
com base em princípios fundamentais, entre eles, a universalização do acesso, 
manejo adequado, busca de soluções visando às peculiaridades locais e regionais, 
transparência das ações e controle social. 

Lei nº 12.187/2009 

Institui a Política Nacional de Mudanças do Clima (PNMC), estabelecendo como 
um de seus objetivos a redução das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) 
oriundas das atividades humanas, nas suas diferentes fontes, inclusive naquelas 
referentes aos resíduos. 

Lei nº 12.305/2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 
7.404 de 23 de dezembro de 2010. Esta lei abordou os princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como 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. Com 
isso, consolidou conceitos importantes a serem aplicados na prática, destacando-
se a visão sistêmica na gestão de tais resíduos, a ecoeficiência e a cooperação. 

Decreto nº 
7.405/2010 

Institui o Programa Pró-Catador e o Comitê Interministerial para Inclusão Social e 
Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, dispõe sobre 
sua organização e funcionamento.  

Lei nº 12.375/2010 

Estabelece nos Artigos 5º e 6º que os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 
de dezembro de 2014, a crédito presumido do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI na aquisição de resíduos sólidos utilizados como matérias-
primas ou produtos intermediários na fabricação de seus produtos. 

 

A regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) prevista na Lei nº 12.305/2010 
se deu através do Decreto nº 7.404/2010, que criou o Comitê Interministerial da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. 
O primeiro comitê tem a finalidade de apoiar a estruturação e a implementação da PNRS, por meio 
da articulação dos órgãos e entidades governamentais, de modo a possibilitar o cumprimento das 
determinações e das metas previstas na Lei Federal nº 12.305/2010 e no próprio Decreto. 

Os dispositivos legais citados no Quadro 1.1 formam a base legal no âmbito federal sobre os 
resíduos sólidos, sendo possível afirmar que a interpretação conjunta dessas leis forma o alicerce 
do sistema normativo de resíduos sólidos no Brasil. 
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Aplicam-se também aos resíduos sólidos as resoluções, portarias, instruções normativas e normas 
técnicas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (SUASA) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(SINMETRO) e também da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

O Quadro 1.2 apresenta as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que é 
um órgão vinculado ao SISNANA, e que abordam a temática dos resíduos sólidos. 

Quadro 1.2 - Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que abordam o tema de 
resíduos sólidos. 

Resolução Objetivo 

CONAMA nº 002/1991 
Dispõe sobre o tratamento a ser dado às cargas deterioradas, contaminadas ou 
fora de especificações. 

CONAMA nº 005/1993 
Estabelece diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos gerados nos portos, 
aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e estabelecimentos Prestadores 
de serviços de saúde. 

CONAMA nº 006/1991 
Dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes de 
estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

CONAMA nº 258/1999 
Alterada pela Resolução n° 301/02, determina que as empresas fabricantes e as 
importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final 
ambientalmente adequada aos pneus inservíveis. 

CONAMA nº 264/1999 
Dispõe sobre o Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para 
atividades de coprocessamento de resíduos. 

CONAMA nº 275/2001 

Estabelece normas específicas sobre resíduos sólidos urbanos (RSU), tendo 
como objetivos (I) incentivo e expansão da reciclagem de resíduos no país, para 
reduzir o consumo de matérias-primas, recursos naturais não-renováveis, 
energia e água; (II) reduzir o crescente impacto ambiental associado à extração, 
geração, beneficiamento, transporte, tratamento e destinação final de matérias-
primas, que provocam o aumento de lixões e aterros sanitários; e (III) promover 
campanhas de educação ambiental, providas de um sistema de identificação de 
fácil visualização, de validade nacional e inspirado em formas de codificação já 
adotadas internacionalmente, sejam essenciais para efetivarem a coleta seletiva 
de resíduos, viabilizando a reciclagem de materiais. 

CONAMA nº 307/2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil (RCC). Foi alterada algumas vezes, sendo que a Resolução 
CONAMA nº 348 de 16/08/2004 estabeleceu o amianto como resíduo perigoso 
e a Resolução CONAMA nº 431 de 24/05/2011 deu nova classificação para o 
gesso. Por sua vez, a Resolução CONAMA nº 448, de 18/01/2012 também 
alterou a de nº 307/2002, adequando esta última às diretrizes da Lei nº 
12.305/2010, modificando e adequando as definições anteriormente lançadas. 

CONAMA n° 313/2002 Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais (RSI). 

CONAMA nº 316/2002 
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de 
tratamento térmico de resíduos. 

CONAMA nº 334/2003 
Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de 
estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos. 

CONAMA nº 335/2003 
Alterada pela Resolução CONAMA nº 368/2006 e pela Resolução nº 402/2008, 
dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios. 

CONAMA nº 358/2005 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de 
saúde (RSS), para preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente, 
além de minimizar os riscos de acidentes de trabalho, protegendo a saúde do 
trabalhador e da população em geral. 

CONAMA nº 362/2005 
Revogou a Resolução nº 009/1993, dispõe sobre o recolhimento, coleta e 
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

CONAMA n° 375/2006 
Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados 
em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá 
outras providências. 
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Quadro 1.2 - Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que abordam o tema de 
resíduos sólidos. 

Resolução Objetivo 

CONAMA nº 396/2008 
Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das 
águas subterrâneas e dá outras providências. 

CONAMA nº 401/2008 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e 
baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o 
seu gerenciamento ambientalmente adequado. Esta Resolução foi alterada pela 
Resolução nº 424 de 2010, assim como revogou a Resolução CONAMA nº 
257/1999, que tratava sobre a destinação de pilhas e baterias. 

CONAMA nº 404/2008 
Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro 
sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

CONAMA nº 416/2009 
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 
inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada. 

CONAMA nº 420/2009 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à 
presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 
ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 
atividades antrópicas. 

CONAMA nº 431/2011 
Altera o artigo 3º da Resolução nº 307/2002, estabelecendo nova classificação 
para o gesso. 

CONAMA nº 448/2012 

Altera os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho 
de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nas definições 
de: Aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros, 
área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos 
volumosos, gerenciamento de resíduos sólidos, gestão integrada de resíduos 
sólidos. 

CONAMA nº 450/2012 

Altera a Resolução CONAMA nº 362/05 artigo 24 – A Resolução nº 362, de 23 
de junho de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, que 
dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado 
ou contaminado. 

CONAMA nº 452/2012 
Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de resíduos, 
conforme as normas adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

CONAMA nº 465/2014 
Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o 
licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 
embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. 

 

O Quadro 1.3 reúne as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas 
aos Resíduos Sólidos, bem como seus objetivos. 

Quadro 1.3 - Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam de 
resíduos sólidos. 

Norma Objetivo 

NBR 8.418/1983 
Define procedimentos para apresentação de projetos de aterros de resíduos 
industriais perigosos. 

NBR 8.419/1992 
Fixa as condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de aterros 
sanitários de resíduos sólidos urbanos. 

NBR 8.843/1996 Define procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos de aeroportos. 

NBR 9.191/2008 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo. Requisitos e métodos de ensaio. 

NBR 10.004/2004 
Classifica resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e 
à saúde pública, para que estes resíduos possam ter manuseio e destinação 
adequados. 

NBR 10.005/2004 Define procedimentos para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. 

NBR 10.006/2004 Define procedimentos para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. 

NBR 10.007/2004 Define procedimentos para amostragem de resíduos sólidos. 
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Quadro 1.3 - Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam de 
resíduos sólidos. 

Norma Objetivo 

NBR 10.157/1987 
Aterros de resíduos perigosos - critérios para projeto, construção e operação – 
procedimento. 

NBR 10.318 -1/2018 Geossintéticos - Termos e Definições. 

NBR 10.321/2013 Geossintéticos - Ensaio de tração de emendas pelo método da faixa larga. 

NBR 11.174/1990 Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes – procedimento. 

NBR 11.175/1990 
Padrões sobre procedimentos de incineração de resíduos sólidos perigosos (antiga 
NB 1265). 

NBR 12.235/1992 
Define procedimentos para armazenamento de resíduos sólidos perigosos (antiga 
NB-1183). 

NBR 12.807/2013 Estabelece terminologia de Resíduos de Serviços de Saúde. 

NBR 12.808/2016 Resíduos de serviço de saúde. Classificação 

NBR 12.809/2013 
Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde intraestabelecimento. 

NBR 12.810/2016 
Resíduos de serviços de saúde — Gerenciamento extraestabelecimento — 
Requisitos. 

NBR 12.980/1993 Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos – Terminologia. 

NBR 12.988/1993 Líquidos livres – verificação em amostra de resíduos. 

NBR 13.221/2017 Transporte terrestre de resíduos. 

NBR 13.332/2010 
Coletor-compactador de resíduos sólidos e seus principais componentes - 
terminologia. 

NBR 13.333/2003 
Máquinas rodoviárias - Dispositivos de suporte da caçamba basculante e de suporte 
de inclinação da cabine do operador. 

NBR 13.334/2017 
Contentores metálicos 0,8 m3 a 1,6 m3 para coleta de resíduos sólidos por 
coletores-compactadores de carregamento traseiro - Requisitos para fabricação e 
utilização. 

NBR 13.463/1995 Coleta de resíduos sólidos. 

NBR 13.464/1995 Varrição de vias e logradouros públicos. 

NBR 13.591/1996 Compostagem – Terminologia. 

NBR 13.853-1/2018 
Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes. Requisitos 
e métodos de ensaio. 

NBR 13.894/1997 Tratamento no solo (landfarming). 

NBR 13.896/1997 

Fixa condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros 
de resíduos não perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções 
hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores destas 
instalações e populações vizinhas. 

NBR 13.968/1997 Embalagem rígida vazia de agrotóxico – procedimentos de lavagens. 

NBR 14.599/2015 Requisitos de segurança para coletores-compactadores de resíduos sólidos. 

NBR 14.652/2019 
Coletor-transportador rodoviários de resíduos de serviços de saúde. Requisitos de 
construção e inspeção. 

NBR 14.719/2001 
Embalagem rígida vazia de agrotóxico - destinação final da embalagem lavada – 
procedimento. 

NBR 14.879/2011 Coletor-compactador de resíduos sólidos – Definição do volume. 

NBR 14.935/2003 
Embalagem vazia de agrotóxico - Destinação final de embalagem não lavada – 
procedimento. 

NBR 15.113/2004 
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para 
projeto, implantação e operação. 

NBR 15.114/2004 
Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para 
projeto, implantação e operação. 
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Quadro 1.3 - Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam de 
resíduos sólidos. 

Norma Objetivo 

NBR 15.115/2004 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de 
camadas de pavimentação – Procedimentos. 

NBR 15.116/2004 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em 
pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos. 

NBR 15.495-2/2009 
Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulados - Parte 
1: Projeto e construção. 

NBR 15.849/2010 
Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para 
localização projeto, implantação operação e encerramento. 

NBR ISO/IEC 
17.025/2005 

Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. 

 

O Quadro 1.4 apresenta Portarias, Instruções Normativas e outras Resoluções que tratam da 
temática de resíduos sólidos no Brasil. 

Quadro 1.4 – Outros dispositivos legais e regulamentadores que dispõem sobre resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

Portaria do Ministério do Interior - 
MINTER nº 53/1979 

Dispõe sobre o tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
de qualquer natureza. 

Portaria MINTER nº 124/1980 
Dispõe sobre a localização de indústrias potencialmente 
poluidoras e construções ou estruturas que armazenam 
substâncias capazes de causar poluição hídrica. 

Portaria Interministerial  
MINTER/MIC/MME / nº 19/1981 

Proíbe, em todo o Território Nacional, a implantação de 
processos que tenham como finalidade principal a produção de 
bifenilas policloradas - PCBs, assim como o seu uso e 
comercialização. 

Instrução Normativa SEMA/STC/CRS 
nº 1/1983 

Disciplina as condições a serem observadas no manuseio, 
armazenamento e transporte de bifenilas policloradas – PCBs 
e/ou resíduos contaminados com PCBs. 

Portaria MIN AGRIC nº 329/1985 
Proíbe em todo o Território Nacional, a comercialização, o uso e 
a distribuição dos produtos agrotóxicos organoclorados, 
destinados à agropecuária. 

Portaria Normativa IBAMA nº 
138/1992 

Revoga a Portaria Normativa IBAMA nº 1.197, de 16.07.90. – 
Proíbe a importação de resíduos de qualquer espécie e de 
qualquer forma, excetuando aqueles que menciona. 

Instrução Normativa IBAMA nº 
40/1993 

Dispõe sobre o prazo para apresentação ao IBAMA dados e 
justificativos técnicas quanto à necessidade real da importação 
de resíduos. 

Portaria Normativa IBAMA nº 
106/1994 

Dispensa da anuência prévia do IBAMA, os pedidos de 
importação de resíduos que menciona e que trata a Portaria 
IBAMA nº 138, de 22 de dezembro de 1992. 

Portaria IBAMA nº. 45/1995 

Constitui a Rede Brasileira de Manejo Ambiental de Resíduos – 
REBRAMAR, integrada à Rede Pan Americana de Manejo 
Ambiental de Resíduos - REPAMAR, coordenada em nível de 
América Latina e Caribe pelo Centro Pan Americano de 
Engenharia Sanitária e Ciências Ambientais – CEPIS. 

Instrução Normativa MAPA/GM nº 
15/2003 

Aprova regulamento técnico sobre as condições higiênico-
sanitárias e de boas práticas de fabricação para 
estabelecimentos que processam resíduos de animais e dá 
outras providências. 

Resolução ANTT nº 420/2004 

Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do 
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. “Estabelece que os 
resíduos devem ser transportados de acordo com as exigências 
aplicáveis à classe apropriada. 
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Quadro 1.4 – Outros dispositivos legais e regulamentadores que dispõem sobre resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

RDC (Resolução da Diretoria 
Colegiada) nº 56/2008 da ANVISA 

Aborda as boas práticas sanitárias no gerenciamento dos 
resíduos sólidos nas áreas de portos, aeroportos, passagens de 
fronteiras e recintos alfandegados. 

Diretrizes da VIGIAGRO (Sistema de 
Vigilância Agropecuária Internacional) 
nº 36/2006 

Manual de Procedimentos Operacionais da Vigilância 
Agropecuária Internacional (Seção XII). 

RDC ANVISA nº 222/2018 
Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde e dá outras providências. Revoga a 
Resolução RDC Anvisa nº 306, de 7 de dezembro de 2004. 

 

b) Legislação Estadual 

O Quadro 1.5 agrega as informações acerca da legislação do estado de Rondônia no que se refere 
aos resíduos sólidos. 

Quadro 1.5 – Leis estaduais relacionadas a resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

Lei nº 506 de 03/08/1993 Dispõe sobre a coleta seletiva de lixo e dá outras providências. 

Lei nº 592 de 05/10/1994 
Dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde e dá 
outras providências. 

Lei nº 1.101 de 06/08/2002 
Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final, de pilhas, baterias 
e lâmpadas e dá outras providências. 

Lei nº 1.145 de 12/12/2002 
Institui a Política, cria o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do 
estado de Rondônia e dá outras providências.  

Lei nº 1.220 de 22/09/2003 
Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais e dá outras 
providências. 

 

Observa-se que a Lei nº 1.145/2002, que institui a Política de Resíduos Sólidos do estado de 
Rondônia é anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) publicada em 2010, por este 
motivo a lei estadual não se encontra alinhada com a PNRS, necessitando de atualizações. 

 Identificação das fragilidades possíveis e entraves à Implementação do PERS 

Atualmente há no estado de Rondônia consórcios regionais formados, contudo, tais parceiras 
funcionam apenas no sentido de promover a disposição final dos resíduos urbanos coletados, não 
alcançando ainda o adequado gerenciamento, conforme previsto na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

Diante deste cenário, é importante considerar algumas fragilidades e entraves que poderão dificultar 
a implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos em Rondônia, as quais: 

• Pequena participação da população no processo de planejamento e gestão de resíduos 
sólidos associada ao baixo nível de educação sanitária da população; 

• Quadro de funcionários das prefeituras insuficiente e com baixo nível de conhecimento 
técnico-operacional em gerenciamento de resíduos sólidos; 

• Pouco conhecimento técnico-operacional em unidades de reciclagem, compostagem e 
demais processamentos de resíduos bem como dos critérios e rotinas operacionais da 
destinação adequada de rejeitos, uma vez que o gerenciamento atual é focado 
prioritariamente na disposição de resíduos, ainda assim de forma inadequada; 

• Ausência da cobrança pela prestação dos serviços (executados pelas prefeituras) que reflete 
na deficiência na estrutura operacional do gerenciamento dos resíduos; 
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• Ausência de um sistema de informações de gerenciamento de resíduos em nível estadual, 
com desconhecimento das quantidades geradas, coletadas, transportadas e destinadas; 

• Fiscalização insuficiente nos órgãos municipais e estaduais; 

• Pouca ou nenhuma ação voltada à educação ambiental formal e informal nos municípios; 

• Inexistência de planos municipais de gerenciamento de resíduos; 

• O gerenciamento inadequado dos resíduos gerados no estado. 

Percebe-se assim que a forma atual do gerenciamento dos resíduos em Rondônia, especialmente, 
os resíduos sólidos urbanos, é um dos principais pontos fracos na gestão de resíduos, 
representando assim a maior dificuldade relacionada à implementação do PERS/RO, elaborado 
pela Floram em atendimento às demandas do Governo Estadual de Rondônia. Isto não significa 
que é inviável a implementação do Plano, mas que a mesma exigirá um esforço conjunto entre o 
estado, as administrações municipais, a população e o setor privado, para que haja a transição de 
um quadro deficitário de gerenciamento de resíduos para o efetivo gerenciamento integrado. 

Assim, o principal entrave e desafio para a implementação do PERS está na criação de uma cultura 
(atualmente incipiente no estado de Rondônia) de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, 
com controle da gestão. As ações mais críticas, consideradas entraves à implementação do PERS, 
que deverão ser executadas permanentemente ao longo do horizonte do Plano e que exigem 
mudança de cultura na administração pública na esfera estadual e municipal, são listadas a seguir: 

• Criação de rotinas de medição e estimativa de resíduos; 

• Realização permanente de caracterização gravimétrica dos resíduos; 

• Capacitação constante dos técnicos do quadro do estado e dos municípios a fim de 
disseminar o conhecimento técnico e criar a cultura e a consciência acerca da importância 
do gerenciamento dos resíduos; 

• Fiscalização planejada e articulada entre vários órgãos estaduais e municipais e associada 
às sanções e multas por gerenciamento ilegal de resíduos; 

• Cobrança pelo gerenciamento dos resíduos, independente de interesses políticos e 
partidários. 

Ressalta-se ainda que os componentes ligados à educação sanitária e ambiental, bem como ao 
controle social, normalmente considerados secundários no gerenciamento de resíduos. No entanto, 
estes temas deverão ser trabalhados e promovidos durante todo o horizonte do Plano, com a 
atuação do estado no papel de fomentador da educação e provocador da participação da 
população, tendo reconhecida sua função de agente transformador no contexto do gerenciamento 
de resíduos sólidos. 

 Efetividade da implementação do PERS por meio da aferição das metas estabelecidas 

O desenvolvimento de indicadores de desempenho para monitorar o cumprimento das metas de 
gestão de resíduos é fundamental para que o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia 
seja efetivamente implementado e para que as alterações necessárias e as ações de melhoria da 
gestão sejam realizadas no decorrer de 20 anos, previstos para atuação do Plano. Ressalta-se 
ainda que o Plano deverá ser atualizado a cada quatro anos, com primeira atualização em 2023, 
considerando sua implementação em 2019. Em cada atualização, o Grupo Técnico Estadual e o 
Comitê Diretor deverão analisar a evolução do desempenho da gestão de resíduos no estado de 
Rondônia e promover os ajustes pertinentes, além de redefinir as metas e criar novos indicadores, 
sempre que necessário. 

A efetividade da implementação do PERS/RO se dará por meio da aferição dos indicadores de 
cumprimento das metas estabelecidas no Subproduto 4.4 - Metas para a Gestão dos Resíduos 
Sólidos. As metas são quantificáveis o que permite o monitoramento de seu alcance ao longo do 
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horizonte temporal de 20 anos do PERS. Para tanto, foram considerados três períodos, 
considerando a implementação em 2019, a saber: 

Curto prazo: 2019 - 2023; 

Médio prazo: 2024 - 2028; 

Longo prazo: 2029- 2038. 

Para o acompanhamento da implementação das metas/projetos dever-se-á elaborar relatórios de 
desempenho voltados para a compilação das informações sobre a evolução do atendimento das 
metas no âmbito da execução dos projetos. Neles devem constar o monitoramento dos indicadores 
de desempenho, os resultados alcançados, as dificuldades e entraves à realização dos projetos 
bem como os conhecimentos gerados e as lições aprendidas. 

Esses relatórios de desempenho deverão apresentar minimamente os seguintes itens: 

• Síntese das atividades realizadas nos projetos; 

• Custos envolvidos na execução dos projetos; 

• Articulação institucional para execução dos projetos; 

• Análise dos indicadores matemáticos e descritivos; 

• Dificuldades e entraves na implantação dos projetos; 

• Lições e conhecimentos adquiridos; 

• Relatório fotográfico com evidência das atividades dos projetos, quando aplicável. 

A elaboração dos relatórios de desempenho será de responsabilidade da SEDAM/RO ou de um 
ator por ela delegado. 

 Controle e fiscalização do gerenciamento de resíduos 

O controle e a fiscalização durante a implementação do PERS/RO são fundamentais em uma 
estrutura organizada de gestão de resíduos, devendo possuir procedimentos definidos, ferramentas 
e leis que possibilitem o efetivo controle do manejo correto dos resíduos gerados no estado. 

Na implantação e fiscalização dos serviços de limpeza urbana é preciso fazer ajustes e atualizações 
constantemente, conforme as demandas e modificações que ocorrem nas cidades. É imprescindível 
a execução de uma fiscalização adequada por parte dos governos municipais, não apenas dos 
serviços executados na limpeza urbana, mas também do escopo dos contratos de prestação de 
serviços, dos demais entes envolvidos na gestão de resíduos, como empresários, comerciantes, 
indústrias e inclusive a própria população. 

A população, que será monitorada no sistema de controle e fiscalização, também participará, por 
meio de mecanismo de controle social, do sistema de controle e fiscalização da gestão de resíduos 
em Rondônia. Este mecanismo se dará através de um sistema de ouvidoria ou um canal de 
denúncias que deverá ser criado para ser utilizado pela população como um instrumento facilitador 
para denúncias. Por meio desse sistema a comunidade poderá se manifestar de diversas formas, 
por exemplo através de denúncias, críticas e sugestões a fim de melhorar o gerenciamento de 
resíduos. 

É importante que no sistema de fiscalização e controle sejam previstas infrações que poderão estar 
presentes nos códigos de posturas ou regulamentos de limpeza municiais e/ou intermunicipais, com 
as devidas punições estabelecidas de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. 

Assim, como proposta de ação para implementação e operacionalização do PERS/RO, considera-
se de suma importância a implementação, as adequações e/ou complementações dos 
regulamentos intermunicipais ou municipais de limpeza urbana, instrumentos que definirão as 
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responsabilidades do poder público, dos munícipes e geradores privados, no tocante à limpeza 
urbana e ao manejo dos resíduos sólidos. 

Tomando como foco o planejamento operacional do gerenciamento, controle e fiscalização de 
resíduos sólidos urbanos, os aspectos tecnológicos são muito importantes para as fases de coleta, 
transporte e destinação final destes resíduos.  

 Adequação, Complementação e Convergência da Estrutura Legal Municipal 

As legislações nacionais referentes ao saneamento básico, principalmente a Política Nacional de 
Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
Federal nº 12.305/2010) e seus respectivos decretos regulamentadores, trouxeram uma estrutura 
jurídica inovadora, principalmente quanto à universalização dos serviços, responsabilidade 
compartilhada sobre o ciclo de vida, logística reversa, inclusão social, concessão dos serviços, 
instrumentos de gestão, entre outros. 

Neste sentido, os municípios rondonienses e os consórcios já existentes devem buscar adequação, 
complementação e/ou convergência do arcabouço legal em nível municipal ou intermunicipal, de 
modo que os princípios e objetivos da PNRS sejam incorporados. Além disso, para concretização 
do planejamento definido nesta Lei serão necessários os seguintes dispositivos legais: 

❖ Código Municipal de Resíduos Sólidos: Regulamento Municipal de Limpeza Urbana que 
disciplina questões de higiene, limpeza, segurança e costumes públicos relacionados aos 
resíduos sólidos, bem como as formas de segregação, acondicionamento, disposição para 
coleta, transporte e destinação final a serem adotadas, dando suporte legal à 
responsabilidade compartilhada e à logística reversa na geração dos resíduos sólidos. 
Deverá trazer a obrigatoriedade da elaboração e o conteúdo mínimo dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos a serem desenvolvidos pelos geradores sujeitos a este 
instrumento; 

❖ Política Municipal de Resíduos Sólidos; 

❖ Lei municipal instituindo taxas/tarifas e preços públicos; 

❖ Lei municipal instituindo poder de polícia para o setor responsável por multar o não 
cumprimento das diretrizes legais. 

Além dos dispositivos legais supracitados, os municípios deverão ainda realizar as seguintes ações 
na esfera legislativa municipal: 

❖ Atualização das leis de zoneamento urbano contemplando restrições levantadas nos 
instrumentos de gestão; 

❖ Análise das legislações municipais, de modo a identificar e corrigir possíveis incongruências 
com os instrumentos legais de outras esferas, bem como alinhar todas as Políticas Públicas 
Municipais, evitando contradições. 

Os objetivos destas adequações, complementações e/ou convergências nos requisitos legais 
municipais são:  

a) Assegurar instrumentos legais que promovam o desenvolvimento sustentável aos 
municípios;  

b) Assegurar aos municípios a possibilidade de exigir dos médios e grandes geradores a 
correta gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos;  

c) A faculdade de punir descumprimento das diretrizes legais. 
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 Sistemas Informatizados para o Controle, Fiscalização e Monitoramento do 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

Os sistemas de controle, fiscalização e monitoramento que serão indicados são conjuntos de 
ferramentas de alta eficiência na gestão integral dos resíduos, e que a cada dia ganham mais 
importância nos âmbitos de gestão e produção. Para tanto, propõe-se que sejam adotados para o 
PERS/RO os sistemas informatizados. Essas ferramentas, permitem uma melhor gestão de uma 
série de documentos e dados, a saber: 

a) Da documentação e das bases de dados, comunicando aos servidores centrais; 

b) Da transmissão e atualização de dados de forma instantânea através da Internet; 

c) Das cópias de segurança automáticas e diárias; 

d) Dos servidores externos com encriptação1 de dados; 

e) Dos certificados de segurança; 

f) Das senhas individuais, registros de acesso, histórico de consultas e modificações; 

g) Maior confiabilidade, segurança nos dados coletados e ganho de tempo operacional. 

O sistema de monitoramento informatizado permite que se faça o cruzamento imediato de dados 
mantendo assim, a informação atualizada on-line no centro de tratamento de dados, no local de 
geração e no escritório administrativo responsável pelo seguimento, caso necessário. 

De todo modo, operações através de meios eletrônicos impedem a manipulação de dados 
garantindo altos níveis de transparência e segurança. Estes sistemas de controle são capazes de 
gerar toda a documentação de caráter legal relativa ao transporte e à gestão dos resíduos, 
cumprindo assim com todos os trâmites administrativos frente às autoridades competentes quanto 
ao meio ambiente.  

Dentro destes sistemas informatizados de controle, fiscalização e monitoramento do gerenciamento 
dos resíduos estão os que são conhecidos como RFID (Identificação por radiofrequência) e códigos 
de barras. Adicionalmente, para o PERS/RO, recomenda-se que os consórcios formados sejam 
aptos e estruturados para a utilização do sistema SIG (Sistema de Informações Geográficas) para 
fiscalização do transporte de resíduos sólidos em sua área de abrangência 

 Controle e Fiscalização dos Sistemas de Logística Reversa 

A Logística Reversa (LR) é apresentada como um instrumento de desenvolvimento econômico e 
social, caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios, destinados a viabilizar a 
coleta e o retorno dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos, ou a destinação final ambientalmente adequada. 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2013) publicou uma compilação dos 
aprendizados em relação ao sistema de LR, esta publicação é fruto de um amplo esforço de 
mapeamento de experiências brasileiras e internacionais sobre resíduos como pneus, óleos 
lubrificantes, embalagem de agrotóxicos, pilhas e baterias e eletroeletrônicos, sujeitos à LR. 
Aprofundando na classificação, os diversos modelos de LR apresentaram diferenças quanto à forma 
como os atores realizam suas obrigações. A Figura 1.3 demonstra algumas das maneiras como os 
modelos pode funcionar. 

 
1 Conforme Wikipédia, encriptação é o processo de transformar informação usando um algoritmo (chamado cifra) de modo a impossibilitar a sua 

leitura a todos, exceto aqueles que possuam uma identificação particular, geralmente referida como chave. O resultado deste processo é uma 
informação de texto cifrado. 
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Figura 1.3 – Matriz de opções de modelos de logística reversa. 

Fonte: ABDI (2013). 

O Decreto nº 7.404 de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010 e cria o Comitê Orientador para 
a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá destaque para os acordos setoriais que 
devem ser implantados, sendo que estes devem conter os seguintes requisitos mínimos: 

I. Indicação dos produtos e embalagens objeto do acordo setorial; 

II. Descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa se 
insere, observado o disposto no inciso IV do artigo 3º da Lei nº 12.305, de 2010; 

III. Descrição da forma de operacionalização da logística reversa; 

IV. Possibilidade de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução 
das ações propostas no sistema a ser implantado; 

V. Participação de órgãos públicos nas ações propostas, quando estes se 
encarregarem de alguma etapa da logística a ser implantada; 

VI. Definição das formas de participação do consumidor; 

VII. Mecanismos para a divulgação de informações relativas aos métodos existentes 
para evitar a geração, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus 
respectivos produtos e embalagens; 

VIII. Metas a serem alcançadas no âmbito do sistema de logística reversa a ser 
implantado; 

IX. Cronograma para a implantação da logística reversa, contendo a previsão de 
evolução até o cumprimento da meta final estabelecida; 

X. Informações sobre a possibilidade ou a viabilidade de aproveitamento dos 
resíduos gerados, alertando para os riscos decorrentes do seu manuseio; 

XI. Identificação dos resíduos perigosos presentes nas várias ações propostas e os 
cuidados e procedimentos previstos para minimizar ou eliminar seus riscos e 
impactos à saúde humana e ao meio ambiente; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art3iv
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XII. Avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística reversa; 

XIII.  Descrição do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 
participantes do sistema de logística reversa no processo de recolhimento, 
armazenamento, transporte dos resíduos e embalagens vazias, com vistas à 
reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada, contendo 
o fluxo reverso de resíduos, a discriminação das várias etapas da logística reversa 
e a destinação dos resíduos gerados, das embalagens usadas ou pós-consumo 
e, quando for o caso, das sobras do produto (...). 

Para a implementação da Logística Reversa são necessários os acordos setoriais, que representam 
o ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 
ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto, além de termos de compromisso e regulamentos específicos.  

Desta forma, serão 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 de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes 
e produtos eletroeletrônicos.  

Neste sentido, os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 
distribuidores, dos produtos listados anteriormente. Já os comerciantes e distribuidores deverão 
efetuar a devolução aos fabricantes e importadores, que proporcionarão uma destinação adequada 
aos diversos resíduos gerados. Assim, a administração pública municipal deve exigir e fiscalizar 
essas ações que são de responsabilidade do consumidor e dos comerciantes. 

No âmbito da Logística Reversa, o controle e a fiscalização, devem atuar sobre os fabricantes, os 
importadores, os distribuidores e os vendedores, responsáveis pela coleta e pela recuperação dos 
resíduos correspondentes aos seus produtos colocados no mercado. Mecanismos de planejamento 
e fiscalização são intrínsecos às estratégias de regulação. Deverão ser exigidos dos geradores 
privados a elaboração de programas e projetos concernentes à qualidade do serviço, que conduzam 
ao cumprimento das metas de expansão dos serviços e à universalização do atendimento. 
Posteriormente, deverão ser realizados o acompanhamento e a fiscalização das atividades para 
averiguar o cumprimento das normas. Em geral, a entidade reguladora se respalda em dados, 
informações, relatórios, estudos e/ou inventários fornecidos regularmente pelos particulares (artigo 
76, Decreto nº 7404/2010). 

Algumas diretrizes existentes solicitam aos responsáveis, relatórios anuais de gestão com o objetivo 
de criar bases de dados que permitam acompanhar o cumprimento das normas. Essas diretrizes 
devem constituir a criação de bases de dados, devendo ser fornecidas informações sobre volume, 
características e evolução dos fluxos de resíduos, incluindo informações sobre o conteúdo técnico 
dos produtos. 

2 INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

Os quadros abaixo (Quadro 2.1 ao Quadro 2.10) apresentam os indicadores de desempenho das 
metas de gerenciamento de Resíduos Sólidos estabelecidas no PERS/RO, para todas as tipologias 
de Resíduos Sólidos previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Posteriormente 
(Item 1.10) são apresentados os indicadores ambientais e aqueles usados para identificar o grau 
de satisfação dos usuários. 

Em sua maior parte, os indicadores são mensuráveis por aferição matemática, com a substituição 
das variáveis por valores numéricos atualizados e que retrataram o nível de atendimento das metas. 
Outros indicadores, porém, são textuais, pois, refletem as metas que devem ser cumpridas 
unitariamente, ou seja, resultaram em metas cumpridas ou não cumpridas, definitivamente. 
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 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Quadro 2.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

1 – Sistematização das informações de limpeza urbana 
no estado. 

Verificar e avaliar a criação de sistema informatizado, com 
elaboração de formulários sobre limpeza urbana, com objetivo 
de conhecer, gerenciar e destinar corretamente os resíduos 
sólidos gerados no estado. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0%  

2 – Implementação da caracterização gravimétrica de 
RSU na rotina operacional do sistema de limpeza 
pública municipal. 

𝑰𝑪𝑮𝑹 (%) =
𝑵𝑴𝑹𝑮

𝑵𝑻𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

ICGR=Implementação da Caracterização Gravimétrica de 
RSU; 

NMRG=Número de Municípios que Realizou a Gravimetria no 
período de monitoramento; 

NTM=Número total de municípios no estado (52 municípios). 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

3 – Elaboração e revisão dos instrumentos normativos 
relacionados à gestão e ao gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos. 

Mensurar e avaliar a correção dos instrumentos normativos 
existentes no estado, relacionados à gestão e ao 
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e, elaborar 
instrumentos complementares e revisar instrumentos 
existentes. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

4 – Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Municipais e/ou Intermunicipais elaborados. 

• Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos 

𝑷𝑴𝑮𝑹𝑨 (%) =
𝑵𝑴𝑨

𝑵𝑻𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

PMGRA(%)= Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos Aprovados; 

NMA=Número de Municípios com PMGR aprovados; 

NTM=Número Total de Municípios no estado (52 municípios). 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

• Planos Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos 

𝑷𝑰𝑮𝑰𝑹𝑺 (%) =
𝑵𝑷𝑰

𝑵𝑻𝑪𝑰
× 𝟏𝟎𝟎 

PIGIRS(%)= Planos Intermunicipais de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos Aprovados; 

NPI=Número de PIGIRS aprovados; 

NTCI=Número Total de Consórcios Intermunicipais de 
Resíduos Sólidos no estado. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

5 – Planos de Gerenciamento elaborados. 

𝑷𝑴𝑮𝑹(%) =
𝑵𝑴𝑨

𝑵𝑻𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

PMGR(%)= Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos; 
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Quadro 2.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

NMA=Número de Municípios com PMGR Aprovados; 

NTM=Número Total de Municípios no estado (52 municípios). 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

6 – Revisão a cada quatro anos do Plano de Gestão 
Estadual, dos Planos Intermunicipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos e dos Planos 
Municipais de Resíduos Sólidos. 

Em cada revisão efetuada deverá ser garantida a participação 
de todos os municípios, de forma que as atualizações reflitam 
oportunidades de melhoria na gestão dos resíduos sólidos nos 
municípios e traga melhorias socioambientais. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

7 – Implementação da gestão ambiental nas entidades 
públicas do estado e municípios, enfatizando a gestão 
adequada dos resíduos sólidos. 

𝑵𝑮𝑨𝑬 (%) =  (
𝑵𝑬𝑬 + 𝑵𝑬𝑴

𝑵𝑬𝑻
) × 𝟏𝟎𝟎 

NGAE(%)=Número de Entidades Públicas (estaduais e 
municipais) com Gestão Ambiental Implantada; 

NEE=Número de Entidades Estaduais com implementação da 
gestão ambiental; 

NEM=Número de Entidades Municipais com implementação da 
gestão ambiental 

NET=Número de Entidades Total (Estaduais + Municipais); 

Meta: 2023≥50%; 2028≥75%; 2038≥100% 

8 – Implantação do sistema estadual de fiscalização 
integrada da gestão de resíduos sólidos. 

Implantação do sistema de fiscalização estadual integrado dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥75%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0%  

9 – Desenvolvimento de indicadores de gestão e 
monitoramento de resíduos sólidos. 

𝑰𝑫𝑴𝑰(%) = [(
𝑫𝑨𝑪𝑰𝒆

𝑸𝑰𝑮
) − 𝟏] × 𝟏𝟎𝟎 

IDMI(%)=Índice de Desenvolvimento e Monitoramento de 
Indicadores. Se o resultado for 100, Meta Atendida. Se não, 
indicador está abaixo das expectativas e das metas 
estabelecidas; 

DACIe= Desenvolvimento de Ações e Construção de 
Indicadores da não geração efetivamente realizados no estado, 
no ano de verificação da meta; 

QIG=Quantidade de Indicadores de Gestão e Monitoramento 
existentes no estado, no ano de implementação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

10 –Reformulação e aprovação da Lei e respectivo 
Decreto da Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Comprovar a reformulação e aprovação, em curto prazo, da Lei 
e seu respectivo Decreto da Política Estadual de Resíduos 
Sólidos. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 
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Quadro 2.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

11 – Capacitação continuada dos técnicos do estado e 
municípios em temas relacionados à gestão e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos. 

 𝑪𝑻𝑬(%) =
𝑵𝑻𝑪

𝑵𝑻𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 

CTE(%)= Capacitação de Técnicos do Estado; 

NTC = Número de Técnicos Capacitados; 

NTT = Número Total de Técnicos. 

Meta: 2023≥80%; 2028≥100%; 2038≥100% 

12 – Meta: Implantar integralmente o Fundo Estadual 
de Resíduos Sólidos até 2038; 

Verificar a implantação do Fundo Estadual de Resíduos 
Sólidos. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

13 – Inventário e Diagnóstico dos Resíduos Sólidos 
nas comunidades tradicionais do estado de Rondônia. 

𝑰𝑫𝑹𝑪(%) =
𝑵𝑪𝑰𝑹𝑪

𝑵𝑻𝑪𝑬
× 𝟏𝟎𝟎 

IDRC(%)= Inventário e Diagnóstico dos Resíduos Sólidos em 
Comunidades tradicionais; 

NCIRC = Número de Comunidades com Inventários de 
Resíduos Realizados e cadastrados; 

NTCE = Número Total de Comunidades Existentes no estado. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

14 – Criação e implantação de Conselhos Estaduais e 
Municipais de resíduos sólidos e demais mecanismos 
que assegurem a participação da sociedade na gestão 
participativa dos resíduos sólidos. 

Verificar a criação do Conselhos Estaduais e Municipais de 
resíduos sólidos e demais mecanismos. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

15 – Programa Municipal de Coleta Seletiva 
Implantada. 

𝑷𝑪𝑺𝑴 (%) = (
𝑵𝑴𝑪𝑺

𝑵𝑻𝑴
) × 𝟏𝟎𝟎 

PCSM(%)=Projeto de Coleta Seletiva nos Municípios; 

NMCS=Número de Municípios com programa de Coleta 
Seletiva implantado; 

NTM=Número Total de Municípios no estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

16 – Elaboração e implantação dos programas 
Estaduais e Municipais continuados de educação 
ambiental abordando a questão dos resíduos sólidos. 

𝑷𝑪𝑬𝑨 (%) =
∑ (

𝑷𝑷𝑷𝑬
𝑷𝑻𝑴

)

𝑵𝑻𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

PCEA(%)=Programa Continuado de Educação Ambiental; 

PPPE=População Participante dos Programas de Educação 
ambiental em cada município; 

PTM=População Total do Município; 

NTM=Número Total de Municípios no estado. 

Meta: 2023≥70%; 2028≥100%; 2038≥100% 

17 – Regulação da prestação de serviços de resíduos 
sólidos implantados. 

𝑹𝑺𝑹𝑰(%) =
𝑵𝑴𝑷𝑺

𝑵𝑻𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

RSRI(%)= Regulação da prestação de Serviços de Resíduos 
sólidos Implantados; 
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Quadro 2.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

NMPS=Número de Municípios com Prestação regular de 
Serviços de resíduos; 

NTM=Número Total de Municípios no estado (52 municípios). 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

18 – Estímulos para estudos de tecnologias ambientais 
que auxiliem na gestão de resíduos sólidos. 

Verificar e monitorar a destinação de verba mensal para 
estudos de tecnologias ambientais que possam auxiliar, facilitar 
e/ou reduzir custos na gestão ou gerenciamento dos resíduos 
sólidos em cada tipologia 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

19 – Celebração de termos de parceira/convênios entre 
estado e instituições da sociedade civil organizada 
para implantação das políticas e ações de gestão de 
resíduos sólidos. 

Celebrar termos de parcerias e/ou convênios entre estado e 
instituições organizadas da sociedade civil para implantação, 
apoio e participação efetiva nas políticas e ações da gestão de 
resíduos sólidos. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

20 – Implementação e monitoramento de ações de 
educação ambiental nas instituições de ensino público 
estaduais e municipais.  

𝑨𝑬𝑨𝑰𝑬(%) = [
𝟏

𝟐
× (

𝑸𝑬𝑰𝑨𝑬 + 𝑸𝑭𝑹𝑬

𝑵𝑻𝑬
)] × 𝟏𝟎𝟎 

AEAIE(%)=Ações de Educação Ambiental nas Instituições de 
Ensino público estaduais e municipais; 

QEIAE=Quantidade de Escolas Públicas que Implementaram 
Ações de Educação ambiental aos alunos; 

QFRE=Quantidade de Fiscalizações Realizadas nas Escolas 
públicas com objetivo de comprovar as ações de educação 
ambiental implementadas, no ano de verificação da meta. 
Número acumulado; 

NTE=Número Total de Escolas públicas no estado. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

21 – Redução de materiais reutilizáveis e recicláveis na 
disposição final para todas as cidades do estado. 
Prática dos 5 R’s: Reduzir, Reciclar, Reutilizar, 
Recuperar e Reintegrar. 

𝑰𝑴𝑹𝑫𝑨(%) = (
𝑷𝑹𝑫𝑨𝒆

𝑷𝑹𝑫𝑨𝒅
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑹𝑫𝑨𝒅 = (1 + (0,9298 × 𝐴𝑛𝑜 − 1862,1)) × 𝑃𝑅16 

IMRDA(%)=Índice de Monitoramento de Redução de Resíduos 
Dispostos em Aterros. Se o resultado for ≥ 0, meta Atendida, 
OK. Se não, indicador abaixo das expectativas e das metas 
estabelecidas.  

PRDAe=Peso, em toneladas, dos Resíduos Recicláveis 
Dispostos em Aterros efetivamente realizados no ano de 
verificação da meta; 

PRDAd=Peso, em toneladas, dos Resíduos Recicláveis 
Dispostos em Aterros, desejado; 

Ano=Ano atual de acompanhamento da meta; 

PR16=Peso total, em toneladas, de resíduos recicláveis 
encaminhados à reciclagem. 

Meta: 2023≥30%; 2028≥60%; 2038≥100% 
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Quadro 2.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

22 – Coleta seletiva implantada em instituições/órgãos 
públicos.  

𝑷𝑪𝑺𝑰𝑶𝑷 (%) = (
𝑵𝑰𝑶𝑷𝒄𝒔

𝑵𝑻𝑰𝑶𝑷
) × 𝟏𝟎𝟎 

PCSIOP(%)=Projeto de Coleta Seletiva nas Instituições e 
Órgãos Públicos do estado; 

NIOPcs=Número de Instituições e Órgãos Públicos com 
Projeto de Coleta Seletiva implantado; 

NTIOP=Número Total de Instituições e Órgãos Públicos no 
estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥85%; 2038≥100% 

23 – Estudo econômico/tributário para incentivos 
fiscais no mercado de recicláveis no estado e nos 
municípios realizado e incentivos fiscais no mercado de 
recicláveis aplicados (ou vigentes). 

Verificar a realização de estudo econômico e tributário para 
propor incentivos fiscais ao mercado de recicláveis no estado e 
municípios. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

24 – Redução do percentual de resíduos orgânicos 
encaminhados para disposição final em até 50%. 

𝑹𝑹𝑶𝑫𝑭 (%) = (
𝑷𝑹𝑶𝑷

𝑷𝑹𝑶𝑷𝑨
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

RRODF(%)=Redução de Resíduos Orgânicos encaminhados 
para Disposição Final; 

PROP=Peso total, em toneladas, de Resíduos Orgânicos 
destinados à compostagem no período de avaliação dessa 
meta, peso acumulado ao longo dos anos; 

PROPA=Peso total, em toneladas, de Resíduos Orgânicos 
destinados a compostagem no ano inicial da implementação do 
PERS/RO. 

Meta: 2023≥20%; 2028≥40%; 2038≥50% 

25 – Criação, no âmbito dos Conselhos Estadual e 
Municipais, de Câmaras Técnicas relacionadas à 
inclusão social de catadores. (uma câmara em cada 
município e uma câmara estadual) 

 

Verificar a criação de câmaras técnicas no estado e municípios, 
com o objetivo de discutir a inclusão social dos catadores de 
material reciclado de forma humanitária. 

Meta: 2023≥40%; 2028≥60%; 2038≥80% 

Meta não cumprida = 0% 

26 – Contratação das associações/cooperativas de 
catadores pelos serviços de coleta seletiva realizado 
nos resíduos sólidos urbanos. 

𝑪𝑨𝑪𝑪𝑺 (%) = (
𝑵𝑨𝑪𝑺𝑬 + 𝑵𝑨𝑪𝑺𝑪

𝑵𝑻𝑰𝑶𝑷
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

CACCS(%)= Contratação de novas Associações ou 
Cooperativas de catadores pelos Serviços de coleta seletiva; 

NACSE=Número de associações ou cooperativas de Coleta 
Seletiva Existentes no ano de implementação do PERS/RO; 

NACSC=Número de novas associações ou cooperativas de 
Coleta Seletiva Contratadas no período de verificação da meta; 

NTIOP=Número de Instituições ou Associações de catadores 
que atuam na coleta seletiva no estado e municípios no ano de 
implementação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥30%; 2028≥60%; 2038≥80% 

27 – Estímulos para Instalação de Indústrias 
Recicladoras no estado. 

𝑰𝑰𝑹 (%) = (
𝑵𝑰𝑹𝑬𝑨

𝑵𝑰𝑹𝑬
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

IIR(%)= Instalação de novas Indústrias Recicladoras de 
resíduos sólidos com licenciamento ambiental aprovado; 
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Quadro 2.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

NIREA= Número acumulado de Novas Indústrias Recicladoras 
Aprovadas e com licenciamento ambiental confirmado após 
implantação do PERS/RO; 

NIRE=Número de Indústrias Recicladoras existentes no ano da 
implementação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

28 – Aumento na contribuição de resíduos recicláveis 
encaminhados por empresas/instituições públicas às 
associações/cooperativas de catadores. 

𝑨𝑪𝑹𝑹 (%) = (
𝑷𝑹𝑬𝑹𝑨

𝑷𝑹𝑬𝑹
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

ACRR(%)=Aumento da Contribuição de Resíduos Recicláveis 
encaminhados para reciclagem por instituições públicas; 

PRERA=Peso, em toneladas, de Resíduos reciclados 
Encaminhados para Reciclagem por instituições públicas no 
período de verificação da meta; 

PRER=Peso, em toneladas, de Resíduos reciclados 
Encaminhados para Reciclagem antes da implantação do 
PERS/RO por instituições públicas. 

Meta: 2023≥40%; 2028≥60%; 2038≥100% 

29 – Desenvolvimento de programa de apoio técnico 
às cooperativas/associações de catadores do estado. 

Avaliar o desenvolvimento de programas de apoio técnico às 
cooperativas ou associações de catadores no estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

30 – Catadores de materiais recicláveis que atuem em 
grupos organizados ou de forma individual treinados e 
capacitados.  

𝑨𝑪𝑪𝑹 (%) = (
𝑵𝑪𝑹𝑪

𝑵𝑻𝑪𝑹
) × 𝟏𝟎𝟎 

ACCR(%)=Ações de Capacitação aos Catadores de materiais 
Recicláveis; 

NCRC=Número de Catadores que receberam ações de 
Capacitação no ano de verificação da meta; 

NTCR=Número Total de Catadores de Reciclados que atuam 
de forma organizada ou informal no estado. 

Meta: 2023≥40%; 2028≥60%; 2038≥100% 

31 – Cadastro estadual das cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis implementado. 

Avaliar o desenvolvimento do cadastro estadual de 
associações ou cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis e cadastrar esses empreendimentos de forma a 
mapear e adequar as mesmas para um gerenciamento eficaz. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

32 – Criação de redes de cooperativas/associações de 
catadores. 

Verificar a criação de rede entre as associações ou 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis de forma a 
facilitar a logística, a gestão e o atendimento ao mercado 
consumidor. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

33 – realizar diagnóstico e todas as áreas órfãs e de 
lixões (áreas degradadas) para subsidiar medidas de 
remediação ambiental 

Verificar a realização de diagnóstico de áreas órfãs e de lixões, 
degradadas pela disposição final inadequada de resíduos para 
mapear suas localizações, proporcionando subsidio para 
estudos e ações corretivas necessárias. 
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Quadro 2.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

34– Eliminação da disposição final de resíduos sólidos 
nos lixões. 

Verificar o número de municípios com disposição final 
ambientalmente conhecida e adequada de todas as tipologias 
de resíduos. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

35 – Celebração de Termos de Ajuste de Conduta 
entre os municípios, SEDAM Ministério Público, 
visando a adequação dos usos das áreas degradadas 
pela disposição de resíduos sólidos até início de 
operação dos aterros sanitários.  

Verificar a celebração do Termo de Ajuste de Conduta entre 
todos os municípios que possui destinação irregular de 
resíduos, visando adequação dos usos das áreas degradadas 
pela disposição de resíduos sólidos até início de operação dos 
aterros sanitários. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

36 – Recuperação das áreas degradadas por lixões 
e/ou por disposição inadequada. 

𝑹𝑨𝑫𝑳𝑨 (%) = 𝑵𝑴𝑪𝑽(𝟎 𝒐𝒖 𝟏) × (
∑ 𝑨𝑫𝑭𝑰𝑹

𝑨𝑻𝑫
) × 𝟏𝟎𝟎 

RADLA(%)= Recuperação de Áreas Degradadas por Lixões ou 
disposição inadequada; 

NMCV=Número de Municípios Catalogados e Vistoriados; 

ADFIR=Somatória das Áreas (em hectare) Degradadas por 
Disposição Final Irregular e que foram Recuperadas pelo 
estado; 

ATD=Área (em hectare) Total Degradada por lixões no estado; 

𝑆𝑒 
𝑵𝑳𝑨𝑪𝑸

𝑵𝑻𝑴
≥ 𝟏: 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒓 𝑵𝑴𝑪𝑽 = 𝟏 

𝑆𝑒 
𝑵𝑳𝑨𝑪𝑸

𝑵𝑻𝑴
≤ 𝟏: 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒓 𝑵𝑴𝑪𝑽 = 𝟎 

NLACQ=Número de Lixões e Áreas Degradadas vistoriadas e 
Catalogadas para identificação (Quantificação das áreas 
degradadas); 

NTM=Número Total de Municípios no estado de Rondônia. 

Meta: 2023≥30%; 2028≥70%; 2038≥100% 

37 – Estudos para avaliação do potencial de 
aproveitamento energético de biogás provenientes da 
decomposição de resíduos sólidos. 

𝑬𝑨𝑬𝑩(%) =  (
𝑬𝑨𝑬𝑨

𝑵𝑻𝑨
) × 𝟏𝟎𝟎 

EAEB(%)=Estudo para Avaliação do potencial de 
aproveitamento Energético do Biogás gerados em aterros 
sanitários; 

EAEA=Estudos realizados de Aproveitamento Energético em 
Aterros no Estado; 

NTA=Número Total de Aterros no estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

38 – Intensificação das ações de fiscalização ambiental 
sobre as áreas de disposição final de resíduos e 
rejeitos operando no estado.  

𝑰𝑭𝑹𝑼 (%) = [(
𝑵𝑭𝑹 + 𝑵𝑭𝑫𝑴

𝑵𝑭𝑬
) − 𝟏] × 𝟏𝟎𝟎 

IFRU(%)=Aumento da fiscalização sobre a disposição final de 
RSU; 

NFR=Número de Fiscalizações Realizadas no início da 
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Quadro 2.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

implantação do PERS; 

NFDM=Número de novas fiscalizações realizadas no ano do 
monitoramento; 

NFE=Número de fiscalização no ano anterior. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

39 – Implantar até 2038, destinação adequada de RSU 
em todos os municípios do estado 

𝑫𝑭𝑨𝑹(%) =  (
𝑵𝑴𝑷𝑮

𝑵𝑻𝑴
) × 𝟏𝟎𝟎 

DFAR(%)=percentual de destinação adequada de RSU em 
relação aos municípios do estado; 

NMPG=Número de Municípios com Plano de Gerenciamento 
de resíduos elaborados, com destinação de rejeitos conhecidos 
e ambientalmente corretos e em execução; 

NTM=Número Total de Municípios no estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

40 – garantir que haja, em todos os municípios do 
estado, a oferta de prestação dos serviços de manejo 
de resíduos sólidos nas áreas rurais e urbanas 

𝑺𝑴𝑹𝑺(%) =  ∑ [
𝟏

𝟏𝟎
× (

𝑷𝑨𝑪𝑺

𝑵𝑻𝑷𝑴
× 𝟕 +

𝑷𝑨𝑹𝑹

𝑵𝑻𝑷𝑴
× 𝟑)] × 𝟏𝟎𝟎 

SMRS(%)=Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos na área 
urbana; 

PACS=População (em número de habitantes) Atendida por 
Coleta Seletiva no município; 

PARR=População (em número de habitantes) Atendida por 
Recolhimento de Resíduos no município; 

NTPM=Número Total da População do Município. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

41 – Capacitação continuada dos técnicos da 
administração pública que atuam na limpeza urbana. 

𝑪𝑻𝑳𝑼(%) = (
𝑵𝑻𝑪𝑷

𝑵𝑻𝑬
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

CTLU(%)=Capacitação continuada de Técnicos da 
administração pública que atuam na Limpeza Urbana; 

NTCP=Número de Técnicos que foram Capacitados no 
Período de verificação da meta, número acumulado; 

NTE= Número de Técnicos disponíveis ligados à limpeza 
urbana e que já possuem capacitação técnica antes da 
implantação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

42 – instituir a cobrança pelos serviços de limpeza 
urbana em 100% dos municípios até o ano 2023. 

 

 

Percentual de municípios com cobrança implementada ao 
longo de 4 anos, 10 anos, 20 anos 

𝑵𝑴𝑪𝑳(%) =  (
𝑵𝑴𝑷𝑪 + 𝑵𝑴𝑷𝑨

𝑵𝑻𝑴
) × 𝟏𝟎𝟎 

NMCL(%)=Número de Municípios com Cobrança pelo Serviço 
de Limpeza; 

NMPC=Número de Municípios que Possui Cobrança pelo 
serviço de limpeza antes da implementação do PERS/RO; 

NMPA= Número de Municípios que implantou a Cobrança pelo 
serviço de limpeza no ano de verificação da meta; 

NTM=Número Total de Município no estado. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

                    41 

Quadro 2.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

 Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços (RSC) 

Quadro 2.2 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Comerciais (RSC). 

META (RSC) INDICADOR 

43 –Instrumentos normativos legais específicos para 
gestão e gerenciamento de resíduos comerciais nos 
municípios devidamente elaborados e em vigor. 

Constatar a elaboração dos instrumentos normativos legais 
específicos para gestão e gerenciamento de resíduos 
comerciais nos municípios. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

44 – Cobrança pelos serviços de coleta de resíduos 
comerciais realizado pelos serviços públicos de 
limpeza urbana.  

Verificar a implementação da cobrança pelos serviços de coleta 
e destinação adequada realizada pelo serviço público de 
limpeza urbana. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

45 – Plano de Gerenciamento elaborado conforme 
obrigatoriedades previstas no Decreto nº 7.404/2010 
(Regulamenta a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos) 

Constatar a elaboração ou revisão dos Planos de 
Gerenciamento conforme obrigatoriedades previstas no 
Decreto nº 7.404/2010 (Regulamenta a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos). 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

46 – Fiscalização continuada nos estabelecimentos 
geradores de resíduos comerciais. 

𝑭𝑹𝑮𝑪(%) = ([
𝟏

𝟏𝟎
× (

𝑸𝑭𝑬𝑨𝑪

𝑸𝑻𝑭𝑪
× 𝟒 +

𝑸𝑭𝑹𝑪

𝑵𝑻𝑪
× 𝟔)]) × 𝟏𝟎𝟎 

FRGC(%)=Fiscalizações Realizadas no Geradores dos 
resíduos Comerciais; 

QFEAC=Quantidade de Fiscais que Atuaram em fiscalizações 
nos geradores de resíduos Comerciais, no estado; 

QFRC=Quantidade total de Fiscalizações Realizadas no setor 
Comercial no período de avaliação; 

NTC=Número Total de Comércio no Estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

47 – Formalização de parcerias entre cooperativas/ 
associações de catadores e a CDL/associações 
comerciais para prestação dos serviços de coleta 
seletiva de resíduos no comércio local. 

Verificar a formalização das parcerias entre cooperativas/ 
associações de catadores e a CDL/associações comerciais 
para prestação dos serviços de coleta seletiva de resíduos no 
comércio local. 

Meta: 2023≥30%; 2028≥50%; 2038≥80% 

Meta não cumprida = 0% 

48 – Programa de capacitação e educação ambiental 
sobre a temática dos resíduos sólidos junto aos 
representantes do setor comerciário. 

𝑪𝑹𝑺𝑪(%) = (
𝑵𝑻𝑪𝑷

𝑵𝑻𝑹𝑪
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

CRSC(%)=Capacitação de Representantes do Setor 
Comercial; 

NTCP=Número de Representantes do setor Comercial que 
foram Capacitados no Período de verificação da meta, número 
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Quadro 2.2 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Comerciais (RSC). 

META (RSC) INDICADOR 

acumulado; 

NTRC=Número Total de Representantes do setor Comercial. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

49 – Disposição Final Adequada dos resíduos sólidos 
comerciais. 

𝑬𝑫𝑰𝑹𝑪(%) =
𝑨𝑪𝑬

𝑨𝑻𝑫𝑰
× 𝟏𝟎𝟎 

EDIRC(%)= Eliminar a Destinação final Inadequada de 
Resíduos Comerciais. 

ACE = Área, em m2, dos locais com disposição irregular de 
resíduos Comerciais que foram eliminados, até o ano de 
verificação da meta; 

ATDI = Área Total, em m2, de Disposição Irregular de resíduos 
comerciais existentes. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

 Resíduos dos Serviços de Saneamento Básico (RSAN) 

Quadro 2.3 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saneamento 
Básico (RSAN). 

META (RSAN) INDICADOR 

50 – Realização do inventário estadual de Resíduos de 
Saneamento Básico. 

Verificar a realização de cadastro de geradores (Estações de 
Tratamento de Esgoto - ETEs e Estações de Tratamento de 
água - ETAs) de RSAN em todos os municípios e o cadastro 
da quantidade de resíduos gerados individualmente. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

51 – Intensificação das ações de fiscalização quanto 
ao manejo adequado dos Resíduos de Saneamento 
Básico. 

𝑭𝑴𝑹𝑺(%) = ([
𝟏

𝟏𝟎
× (

𝑸𝑭𝑫𝑬

𝑸𝑻𝑭
× 𝟒 +

𝑸𝑭𝑹

𝑵𝑻𝑬𝑨
× 𝟔)]) × 𝟏𝟎𝟎 

FMRS(%)=Fiscalizações Realizadas em relação ao Manejo 
dos Resíduos de Saneamento; 

QFDE=Quantidade de Fiscais Disponíveis designados a 
realizar vistorias no manejo de resíduos de saneamento no 
Estado; 

QTF=Quantidade Total de Fiscal do Estado da área de 
saneamento; 

QFR=Quantidade de Fiscalizações Realizadas no período; 

NTEA=Número Total de Estações de Tratamento de Esgoto e 
Água no Estado. 

Meta: 2023≥80%; 2028≥100%; 2038≥100% 

52 – Implementação do sistema declaratório anual de 
resíduos de saneamento, incluindo cadastramento de 
empresas responsáveis pela coleta, tratamento e 
disposição final dos Resíduos de Saneamento Básico.  

Constatar a implementação do sistema anual declaratório para 
os geradores e empresas de coleta, transporte e disposição 
final de resíduos de saneamento básico. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

53 – Apresentação e revisão de Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na 

Constatar a apresentação e revisão dos Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na Lei nº 
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Quadro 2.3 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saneamento 
Básico (RSAN). 

META (RSAN) INDICADOR 

Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

54 – Elaboração do Cadastro Técnico Federal (CTF) 
conforme Instrução Normativa Ibama 06/2013 das 
ETEs e ETAs existentes. 

Verificar a realização do cadastro técnico federal (CTF) de 
todas as ETEs e ETAs em cada município do estado. 

Meta: 2023≥70%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

55 – Tratamento e reutilização dos lodos gerados nas 
ETEs e ETAs existentes. 

𝑻𝑹𝑳𝑬(%) = (
𝑽𝑳𝑻𝑹 − 𝑽𝑻𝑳𝑮𝑨𝑰

𝑽𝑻𝑳𝑮𝑨𝑰
) × 𝟏𝟎𝟎 

TRLE(%)=Tratamento e Reutilização de Lodos gerados nas 
ETAs e ETEs; 

VLTR=Volume, em m³, acumulado de Lodo conduzido ao 
Tratamento e Reutilização (como correção de solo, utilização 
em construção civil, compostagem, adubo e etc.) no ano do 
monitoramento; 

VTLGAI=Volume Total, em m³, de Lodo Gerado nas ETAs e 
ETEs no ano da implementação. 

Meta: 2023≥40%; 2028≥70%; 2038≥100% 

56 – Capacitação dos operadores de ETEs e ETAs 
quanto à gestão e ao gerenciamento adequado dos 
resíduos de saneamento básico. 

𝑪𝑶𝑮𝑹𝑺(%) = (
𝑵𝑶𝑪𝑷

𝑵𝑻𝑶
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

COGRS(%)=Capacitação de Operadores de ETEs e ETAs na 
gestão e gerenciamento adequado de Resíduos de 
Saneamento; 

NOCP=Número acumulado de Operadores que foram 
Capacitados no Período do monitoramento; 

NTO=Número Total de Operadores existentes de ETEs e ETAs 
no Estado que possuem capacitação técnica de gestão 
adequada dos resíduos gerados no ano da implantação do 
PERS/RO. 

Meta: 2023≥70%; 2028≥100%; 2038≥100% 

57 – Eliminação da disposição inadequada de resíduos 
gerados nos serviços de saneamento básico. 

𝑬𝑰𝑹𝑺(%) = [
𝟏

𝟐
× (

𝑸𝑬𝑨𝑫𝑪

𝑸𝑬𝑨
+

𝑷𝑺𝑬𝑹 + 𝑷𝑺𝑬𝑪 + 𝑷𝑺𝑫𝑨

𝑷𝑻𝑹𝑺
)] × 𝟏𝟎𝟎 

EIRS(%)=Eliminação de disposição Inadequada de Resíduos 
de Saneamento; 

QEADC=Quantidade de ETEs e ETAs no Estado com 
Destinação dos seus Resíduos Conhecidas e licenciadas; 

QEA=Quantidade de ETEs e ETAs existentes no Estado; 

PSER=Peso, em quilograma, dos resíduos de Saneamento 
Encaminhados para Reutilização/aproveitamento adequados; 

PSEC=Peso, em quilograma, dos resíduos de Saneamento 
Encaminhados para Compostagem; 

PSDA=Peso, em quilograma, dos resíduos de Saneamento 
com Destinação conhecida e com apresentação de 
Autorização Ambiental da destinação; 

PTRS=Peso Total, em quilograma, dos Resíduos de 
Saneamento gerados no Estado. 
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Quadro 2.3 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saneamento 
Básico (RSAN). 

META (RSAN) INDICADOR 

Meta: 2023≥40%; 2028≥100%; 2038≥100% 

58 – Destinação final adequada dos RSAN; 

𝑫𝑭𝑨𝑹𝑩(%) =  (
𝑵𝑬𝑷𝑮

𝑵𝑻𝑬𝑬
) × 𝟏𝟎𝟎 

DFARB(%)=Destinação Final Adequada de RSAN; 

NEPG=Número de ETEs e ETAs com Plano de Gerenciamento 
de resíduos elaborados, com destinação dos rejeitos 
conhecidos e ambientalmente corretos; 

NTEE=Número Total de ETEs e ETAs no estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

 Resíduos Sólidos Industriais (RSI) 

Quadro 2.4 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais (RSI). 

META (RSI) INDICADOR 

59 – Realização do inventário estadual de RSI. 

Verificar a realização de cadastro de geradores de RSI em 
todos os municípios e o cadastro da quantidade de resíduos 
gerados individualmente. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

60 – Intensificação das ações de fiscalização da gestão 
de RSI realizada pelos geradores. 

𝑭𝑴𝑹𝑰(%) = ([
𝟏

𝟏𝟎
× (

𝑸𝑭𝑫𝑰

𝑸𝑻𝑭𝑰
× 𝟒 +

𝑸𝑭𝑹𝑰

𝑵𝑻𝑬𝑰
× 𝟔)]) × 𝟏𝟎𝟎 

FMRI(%)=Fiscalizações Realizadas do Manejo dos Resíduos 
Industriais; 

QFDI=Quantidade de Fiscais Disponíveis designados a realizar 
vistorias no manejo de resíduos Industriais no Estado; 

QTFI=Quantidade Total de Fiscais do Estado da área 
Industrial; 

QFRI=Quantidade de Fiscalizações Realizadas, no período 
(ano), em estabelecimentos Industriais do Estado; 

NTEI=Número Total de Estabelecimento Industrial no Estado. 

Meta: 2023≥70%; 2028≥100%; 2038≥100% 

61 – Implementação do sistema declaratório anual para 
geradores de RSI. 

𝑰𝑺𝑫𝑮𝑹𝑰(%) =
𝑵𝑰𝑼𝑺

𝑵𝑻𝑰
× 𝟏𝟎𝟎 

ISDGRI(%)= Implementação do sistema declaratório anual 
para geradores de RSI; 

NIUS=Número de Indústrias que Utilizaram o Sistema 
declaratório implantado; 

NTI=Número Total de Indústrias geradoras de RSI. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 
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Quadro 2.4 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais (RSI). 

META (RSI) INDICADOR 

62 – Redução da geração de rejeitos a partir dos dados 
do inventário estadual de RSI. 

𝑹𝑮𝑹 (%) = [𝟏 − (
𝑸𝑹𝑬

𝑸𝑹𝑨𝑰
)] × 𝟏𝟎𝟎 

RGR(%)= Redução da Geração de Rejeitos a partir dos dados 
do inventário estadual de resíduos sólidos industriais; 

QRE= Quantidade, em quilogramas, de Rejeitos a partir dos 
dados do inventario Estadual de resíduos sólidos no ano de 
verificação da meta; 

QRAI= Quantidade, em quilogramas, de Rejeitos, no ano da 
Implementação do PERS/RO. 

Espera-se que QRAI > QRE; 

Meta: 2023≥20%; 2028≥50%; 2038≥70% 

63 – Planos de Gerenciamento de RSI Elaborados. 

𝑷𝑮𝑹𝑺𝑰(%) =
𝑵𝑷𝑮𝑰𝑨

𝑵𝑻𝑹𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 

PGRSI(%) = Planos de Gerenciamento de RSI elaborados; 

NPGIA=Número de PGRSI Aprovados, valor acumulado; 

NTRT=Número Total de unidades geradoras de RSI desde 
implantação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

64 – Apresentação e/ou revisão de Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na 
Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Verificar a apresentação e/ou revisão dos Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na Lei nº 
12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

65 – Desenvolver sistema de eletrônico de bolsa de 
resíduos para o Estado de Rondônia.  

Constatar o desenvolvimento do sistema eletrônico de bolsa de 
resíduos para o estado de Rondônia. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

66 – Desenvolvimento de certificação ambiental por 
boas práticas em gestão de resíduos. 

Verificar o desenvolvimento de certificação ambiental 
fomentando boas práticas em gestão de resíduos. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

67 – Disposição final adequada dos RSI. 

𝑷𝑨𝑫𝑰𝑹𝑰(%) =
∑ 𝑵𝑨𝑬

𝑵𝑻𝑰
× 𝟏𝟎𝟎 

EDIRI(%)= Percentual de áreas com destinação irregular e 
inadequada de RSI no Estado; 

NAE=Número de Áreas de disposição irregular RSI Eliminadas; 

NTI=Número Total de áreas de disposição Irregular de RSI no 
Estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 
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 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

Quadro 2.5 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). 

META (RSS) INDICADOR 

68 – Realização do inventário estadual de RSS. 

Comprovar a realização do cadastro de geradores de RSS em 
todos os municípios e cadastro da quantidade de resíduos 
gerados individualmente pelo gerador. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

69 – Planos de Gerenciamento de RSS para as 
unidades de saúde elaborados. 

𝑷𝑮𝑹𝑺𝑺(%) =
𝑵𝑴𝑷𝑨

𝑵𝑻𝑼
× 𝟏𝟎𝟎 

PGRSS(%)= Plano de Gerenciamento de RSS; 

NMPA=Número de PGRSS aprovados; 

NTU=Número Total de Unidades sanitárias no Estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

70 – Cadastro estadual dos geradores de RSS e das 
empresas que realizam os serviços de coleta e 
tratamento de RSS. 

Verificar o desenvolvimento do sistema informatizado, para 
cadastro de geradores e empresas que realizam a coleta RSS 
e/ou tratamento dos mesmos em cada município e região do 
estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

71 –Intensificar das ações de fiscalização sobre a 
gestão e o gerenciamento de RSS nas unidades de 
saúde. 

𝑭𝑴𝑹𝑺𝑺(%) = [
𝟏

𝟏𝟎
× (

𝑸𝑭𝑫𝑺

𝑸𝑻𝑭𝑺
× 𝟒 +

𝑸𝑭𝑹𝑺

𝑵𝑻𝑬𝑺
× 𝟔)] × 𝟏𝟎𝟎 

FMRSS(%)=Fiscalizações Realizadas do Manejo dos 
Resíduos de Serviços de Saúde; 

QFDS=Quantidade de Fiscais Disponíveis no Estado 
designados a realizar vistorias no manejo de resíduos nas 
unidades de Saúde do Estado; 

QTFS=Quantidade Total de Fiscais do Estado da área de 
saúde; 

QFRS=Quantidade de Fiscalizações Realizadas no ano do 
monitoramento em estabelecimentos de saúde no Estado; 

NTES=Número Total de Estabelecimentos de Saúde no 
Estado. 

Meta: 2023≥80%; 2028≥100%; 2038≥100% 

72 – Capacitação aos agentes públicos quanto à 
gestão e ao gerenciamento adequados de RSS nas 
unidades de saúde. 

𝑪𝑨𝑷(%) =
𝑵𝑨𝑷𝑪

𝑵𝑻𝑨𝑷
× 𝟏𝟎𝟎 

CAP(%)=Capacitação dos Agentes Públicos; 

NAPC = Número de Agentes Públicos que receberam 
Capacitação; 

NTAP = Número Total de Agentes Públicos. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

73 – Revisão de Planos de Gerenciamento de 
Geradores privados e públicos em conformidade com 
o conteúdo mínimo estabelecido na Lei nº 12.305/2010 
e seu Decreto regulamentador. 

Verificar a revisão dos Planos de Gerenciamento de Geradores 
privados e públicos em conformidade com o conteúdo mínimo 
estabelecido na Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto 
regulamentador. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 
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Quadro 2.5 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). 

META (RSS) INDICADOR 

74 – Implantação de um sistema de informações para 
o controle do quantitativo de coleta de RSS. 

Constatar a implementação do sistema de informação para 
controle do quantitativo de coleta de RSS. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

75 – Disponibilização de estruturas para segregação 
de RSS em todas as unidades de saúde do Estado. 

𝑫𝑬𝑺𝑹𝑺𝑺(%) = (
𝑸𝑬𝑺𝑹𝑺𝑺

𝑸𝑬𝑺𝑬
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

DESRSS(%)=Disponibilização de Estrutura para segregação 
de RSS; 

QESRSS= Quantidade, unitária, de Estruturas para 
Segregação de RSS implantados no ano de verificação da 
meta (valor acumulado). 

QESE=Quantidade, unitária, de Estruturas para Segregação 
de RSS Existente no estado no ano de implementação do 
PERS/RO. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥70%; 2038≥100% 

76 – Eliminação da disposição inadequada de RSS. 

𝑬𝑫𝑰𝑹𝑺𝑺(%) = (
𝑷𝑹𝑬𝑹 + 𝑷𝑹𝑬𝑳 + 𝑷𝑹𝑻𝑫𝑺

𝑷𝑻𝑹𝑺
) × 𝟏𝟎𝟎 

EDIRSS (%)=Eliminação de Disposição Inadequada de RSS; 

PRER=Peso, em quilograma, dos RSS Encaminhados para 
Reciclagem; 

PREL=Peso, em quilograma, dos RSS Encaminhados para 
Logística Reversa; 

PRTDS=Peso, em quilograma, dos RSS com Tratamento e 
Destinação Final conhecida e com apresentação de 
regularização ambiental da destinação para receber esses 
resíduos; 

PTRS=Peso Total, em quilograma, dos RSS gerados no 
Estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

77 – Disposição final adequada de RSS. 

𝑫𝑭𝑨𝑹𝑺(%) =  (
𝑵𝑴𝑷𝑮

𝑵𝑻𝑼𝑺
) × 𝟏𝟎𝟎 

DFARS(%)=Destinação Final Adequada de RSS implantada; 

NMPG=Número de Unidades de saúde com Planos de 
Gerenciamento de RSS elaborados, com destinação de rejeitos 
conhecidos e ambientalmente corretos. 

NTUS=Número Total de Unidades de Saúde no Estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

 Resíduos da Construção Civil (RCC) 

Quadro 2.6 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC). 

META (RCC) INDICADOR 

78– Realização do inventário estadual de RCC. 
Constatar a realização de cadastro de áreas irregulares, em m2, 
em todos os municípios como lotes baldios, bota-foras e 
terrenos com disposição inadequada de entulho e volume 
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Quadro 2.6 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC). 

META (RCC) INDICADOR 

disposto em cada terreno identificado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

79 – Desenvolvimento de sistema de informação para 
cadastro de empresas de coleta de RCC e de áreas 
destinadas à disposição final ou temporária de RCC em 
todos os municípios do estado. 

Verificar o desenvolvimento de sistema informatizado, para 
cadastro de empresas que coletam RCC, áreas adequadas a 
receber (definitiva ou temporariamente) os RCC em cada 
município e região do estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

80 – Planos Municipais de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil (PMGRCC) elaborados e Planos de 
Gerenciamento de RCC (PGRCC) elaborados. 

𝑷𝑮𝑹𝑪𝑪 (%) =
𝑵𝑴𝑷𝑬

𝑵𝑻𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

PGRCC(%)= Plano de Gerenciamento de RCC elaborado; 

NMPE=Número de municípios com PMGRCC aprovados; 

NTM=Número total de municípios no Estado (52 municípios). 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

81 – Capacitação de técnicos dos municípios quanto à 
gestão e ao gerenciamento de RCC. 

𝑪𝑻(%) =
𝑵𝑻𝑪

𝑵𝑻𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 

CT(%)= Capacitação de Técnicos do município; 

NTC = Número de Técnicos Capacitados; 

NTT = Número Total de Técnicos. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

82 – Intensificação das ações de fiscalização sobre a 
disposição final Adequada de RCC. 

𝑨𝑭𝑹𝑪𝑪 (%) = [(
𝑵𝑭𝑬 + 𝑵𝑭𝑫𝑴

𝑵𝑭𝑬
) − 𝟏] × 𝟏𝟎𝟎 

AFRCC(%)= Aumento da fiscalização sobre a disposição final 
de RCC; 

NFE = Número de fiscalizações existentes no início da 
implantação do PERS; 

NFDM = Número de novas fiscalizações realizadas no ano do 
monitoramento. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

83 – Implementação de Sistema Declaratório Anual de 
RCC. 

Verificar a implementação do sistema anual declaratório para 
os geradores e empresas de coleta de RCC. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

84 – Implementação de normas regulamentadoras a 
respeito da responsabilidade do poder público na 
gestão de RCC gerados em pequenos volumes, 
inclusive quanto à cobrança pelos serviços de coleta. 

Constatar a implementação de normas regulamentadoras a 
respeito da responsabilidade do poder público na gestão de 
RCC em pequenos volumes e cobrança pelos serviços. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

85 – Apresentação e/ou revisão de Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na 
Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Comprovar a apresentação ou revisão de Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados em conformidade com 
o conteúdo mínimo estabelecido na Lei nº 12.305/2010 e seu 
Decreto regulamentador. 
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Quadro 2.6 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC). 

META (RCC) INDICADOR 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

86 – Implantação de programas de educação 
ambiental sobre RCC em todos os municípios. 

𝑵𝑮𝑨𝑬 (%) = (
𝑵𝑷𝑰 − 𝑵𝑷

𝑵𝑻𝑴
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

NGAE(%)=Número de Programas de Educação ambiental 
sobre RCC Implantados; 

NPI= Número de Programas de educação ambiental sobre 
RCC Implantados nos municípios no ano de verificação da 
meta; 

NP=Número de Programas existentes de educação ambiental 
no ano de implementação do PERS/RO. Se Não existir, 
assumir essa variável como 1; 

NTM=Número Total de Municípios. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

87 – Disponibilização de locais para destinação final de 
RCC por pequenos geradores. 

𝑫𝑳𝑫𝑭 (%) = (
𝑸𝑳𝑹𝑹

𝑵𝑳𝑬𝑫𝑭
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

DLDF(%)=Disponibilização de Locais para Destinação Final 
adequada para pequenos geradores de RCC; 

QLRR= Quantidade de Locais destinados ao recebimento de 
RCC de pequenos geradores Implantados no ano de 
verificação da meta; 

NLEDF=Número de Locais Existentes para Destinação final de 
RCC para pequenos geradores no ano de implementação do 
PERS/RO. Se Não Existir, assumir essa variável como 1; 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

88 – Eliminação das áreas de disposição final 
inadequada de RCC. 

𝑬𝑨𝑫𝑭𝑰(%) =  (
𝑸𝑨𝑬𝑹

𝑵𝑻𝑪
) × 𝟏𝟎𝟎 

EADFI(%)=Eliminação de áreas de Disposição Final 
Inadequada; 

QAER=Quantidade de áreas efetivamente recuperadas e 
eliminadas no ano de verificação da meta; 

NTC=Quantidade, unitária, total de área catalogada. 

Meta: 2023≥90%; 2028≥100%; 2038≥100% 

89 – Recuperação das áreas degradadas em 
decorrência da disposição inadequada de RCC. 

𝑹𝑨𝑫(%) =
𝑸𝑨𝑹

𝑸𝑨𝑫
× 𝟏𝟎𝟎 

RAD(%)= Recuperação de áreas degradadas; 

QAR= Quantidade, em m2, de Áreas Recuperadas; 

QAD= Quantidade, em m2, de Áreas Degradadas. 

Meta: 2023≥20%; 2028≥60%; 2038≥80% 

90 – Implantação de aterros Classe A (reservação de 
material para uso futuro) e Áreas de Transbordo e 
Triagem para RCC. 

𝑰𝑨𝑨𝑻(%) =
𝑸𝑨𝑰

𝑸𝑨𝑹𝑪𝑪
× 𝟏𝟎𝟎 

IAAT(%)=Implantação de Aterro Classe A e Área de 
Transbordo e Triagem; 

QAI= Quantidade de Aterro Classe A e Área de Transbordo e 
Triagem implantados no ano de verificação da meta. 

QARCC=Quantidade de Aterro Classe A e Área de Transbordo 
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Quadro 2.6 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC). 

META (RCC) INDICADOR 

e Triagem para recebimento de RCC previsto no PERS/RO. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

 Resíduos Agrossilvopastoris (RAGRO) 

Quadro 2.7 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris (RAGRO). 

META (RAGRO) INDICADOR 

91 – Realização do inventário estadual de Resíduos 
Sólidos Agrossilvopastoris. 

𝑰𝑬𝑹𝑨(%) = ([
𝟏

𝟐
× (

𝑸𝑮𝑪

𝑸𝑮𝑬
+

𝑷𝑹𝑪

𝑷𝑻𝑹𝑮
)]) × 𝟏𝟎𝟎 

IERA(%)=Inventário Estadual de Resíduos sólidos do setor 
Agrossilvopastoril; 

QGC=Quantidade de Geradores Cadastrados do setor 
agrossilvopastoril, no estado; 

QGE=Quantidade de Geradores Efetivamente Existentes no 
setor agrossilvopastoril no estado; 

PRC=Peso, em toneladas, de Resíduos Cadastrados no setor 
Agrossilvopastoril; 

PTRG=Peso Total, em toneladas, de Resíduos Gerados no 
setor Agrossilvopastoril no estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

92 – Intensificação das ações de monitoramento e 
fiscalização quanto ao gerenciamento de resíduos 
agrossilvopastoris por parte dos órgãos fiscalizadores. 

𝑭𝑴𝑹𝑨(%) = ([
𝟏

𝟏𝟎
× (

𝑸𝑭𝑫𝑨

𝑸𝑻𝑭𝑨
× 𝟒 +

𝑸𝑭𝑹𝑨

𝑵𝑻𝑨𝑨
× 𝟔)]) × 𝟏𝟎𝟎 

FMRA(%)=Fiscalizações Realizadas do Manejo dos Resíduos 
Agrossilvopastoris nos geradores; 

QFDA=Quantidade de Fiscais Disponíveis no estado 
designados a realizar vistorias no manejo de resíduos 
agrossilvopastoris no Estado; 

QTFA=Quantidade Total de Fiscais do Estado ligados à área 
Agrossilvopastoril; 

QFRA=Quantidade de Fiscalizações Realizadas no período 
(ano) no setor Agrossilvopastoril; 

NTAA=Número Total de Atividades setor Agrossilvopastoril no 
estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

93 – Implementação de sistema declaratório anual para 
geradores de resíduos agrossilvopastoris, incluindo 
cadastro das empresas responsáveis pela coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
agrossilvopastoris. 

Verificar a implementação do sistema anual declaratório para 
os geradores e empresas de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos agrossilvopastoris. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

94 – Apresentação e/ou revisão de Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na 
Lei n° 12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Constatar a apresentação e/ou revisão de Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na Lei nº 
12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 
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Quadro 2.7 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris (RAGRO). 

META (RAGRO) INDICADOR 

95 – Incentivo e capacitação para uso de compostos 
orgânicos. 

𝑪𝑼𝑪𝑶(%) = ([
𝟏

𝟏𝟓
× (

𝑪𝑷𝑪𝑶

𝑪𝑷𝑶
× 𝟒 +

𝑵𝑻𝑷𝑶

𝑵𝑻𝑻𝑨
× 𝟓 +

𝑷𝑹𝑪𝑷

𝑷𝑹𝑷𝑰
× 𝟔)] − 𝟏)

× 𝟏𝟎𝟎 

CUCO(%)=Capacitação para Uso de Compostos Orgânicos; 

CPCO=Cursos realizados de Produção de Compostos 
Orgânicos até o ano de verificação da meta; 

CPO=Cursos já ministrados de Produção de compostos 
Orgânicos no estado antes da implantação do PERS/RO. Se 
não existir, considerar essa variável como 1; 

NTPO=Número de Trabalhadores do setor agrossilvopastoril 
Participantes de cursos de capacitação de compostos 
Orgânicos no estado; 

NTTA=Número Total de Trabalhadores do setor 
Agrossilvopastoril no estado; 

PRCP=Peso total, em toneladas, de Resíduos no setor da 
agricultura, conduzidos a produção de compostos orgânicos no 
estado no ano do monitoramento da meta; 

PRPI=Peso, em toneladas, de Resíduos no setor da agricultura 
Processado no Início da implantação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥70%; 2038≥100% 

96 – Estudo e implementação de desoneração 
tributária por certificação ambiental. 

Constatar a elaboração do estudo de desoneração tributária 
por certificação ambiental conquistada. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

97 – Aumento do registro da devolução de vasilhames 
através de Logística Reversa, tendo como referência 
os valores do ano anterior. 

𝑬𝑬𝑳𝑹(%) =
𝑷𝑬𝑬𝑳

𝑷𝑻𝑬𝑮
× 𝟏𝟎𝟎 

EELR(%)=Embalagens de agroquímicos entregues para 
logística reversa; 

PEEL=Peso, em quilograma, de Embalagens Encaminhadas 
para Logística Reversa no estado; 

PTEG= Peso Total, em quilograma, de Embalagens de 
agroquímicos Geradas no estado. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

98 – Disponibilização de locais para recebimento dos 
vasilhames provenientes de atividades 
agrossilvopastoris. 

𝑫𝑳𝑹𝑽(%) = (
𝑸𝑳𝑹𝑽

𝑸𝑳𝑹𝑬
− 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎 

DLRV(%)=Disponibilização de locais para recebimento de 
vasilhames provenientes de atividades agrossilvopastoris; 

QLRV= Quantidade de locais de recebimento de vasilhames 
provenientes de atividades agrossilvopastoris no ano de 
verificação da meta (valor acumulado). 

QLRE=Quantidade total de Locais de recebimento de 
vasilhames existentes no estado no ano de implementação do 
PERS/RO. Se não existir, assumir essa variável como 1. 

Meta: 2023≥40%; 2028≥60%; 2038≥100% 
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Quadro 2.7 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris (RAGRO). 

META (RAGRO) INDICADOR 

99 – Realização de estudo do potencial de 
aproveitamento energético dos resíduos provenientes 
de atividades agrossilvopastoris. 

Verificar a realização do estudo do potencial de aproveitamento 
energético dos resíduos provenientes de atividades 
agrossilvopastoris. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

100 – Planos de Gerenciamento de Resíduos 
elaborados pelos geradores de RAGRO. 

𝑷𝑮𝑹𝑨(%) =
𝑵𝑷𝑮𝑨

𝑵𝑻𝑹𝑨
× 𝟏𝟎𝟎 

PGRA(%) = Planos de Gerenciamento de RAGRO elaborados; 

NPGA=Número de PGR aprovados, valor acumulado; 

NTRA=Número Total de unidades geradoras de RAGRO desde 
implantação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

101 – Destinação Final Adequada dos RAGRO. 

𝑬𝑰𝑹𝑨(%) = (
∑ 𝑷𝑹𝑬𝑹 + 𝑷𝑹𝑬𝑪 + 𝑷𝑹𝑬𝑳 + 𝑷𝑹𝑫𝑨

𝑷𝑻𝑹𝑨
) × 𝟏𝟎𝟎 

EIRA(%)=Eliminação de Disposição Inadequada de Resíduos 
Agrossilvopastoris; 

PRER=Peso, em quilograma, dos Resíduos agrossilvopastoris 
declarados e Encaminhados para Reciclagem; 

PREC=Peso, em quilograma, dos Resíduos agrossilvopastoris 
declarados e Encaminhados para Compostagem; 

PREL=Peso, em quilograma, dos Resíduos agrossilvopastoris 
declarados e Encaminhados para Logística Reversa; 

PRDA=Peso, em quilograma, dos Resíduos agrossilvopastoris 
com Destinação conhecida e com apresentação de 
regularização Ambiental da destinação; 

PTRA=Peso Total, em quilograma, dos Resíduos 
Agrossilvopastoris gerados no estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

 Resíduos dos Serviços de Transporte (RST) 

Quadro 2.8 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Transporte 
(RST). 

META (RST) INDICADOR 

102 – Realização do inventário estadual de RST. 

Verificar a realização de cadastro de geradores (aeroportos e 
aeródromos, portos, terminais ferroviários e rodoviários) de 
RST em todos os municípios e o cadastro da quantidade de 
resíduos gerados individualmente; 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

103 – Planos de Gerenciamento de RST elaborados. 

𝑷𝑮𝑹𝑻(%) =
𝑵𝑷𝑮𝑨

𝑵𝑻𝑹𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 

PGRT(%) = Planos de Gerenciamento de RST elaborados; 

NPGA=Número de PGRST Aprovados, valor acumulado; 

NTRT=Número Total de unidades geradoras de RST desde a 
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Quadro 2.8 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Transporte 
(RST). 

META (RST) INDICADOR 

implantação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥70%; 2038≥100% 

104 – Intensificação das ações de fiscalização quanto 
à gestão de RT por parte dos geradores. 

𝑰𝑨𝑭𝑹𝑻(%) = [
𝟏

𝟏𝟎
× (

𝑸𝑭𝑫𝑻

𝑸𝑻𝑭𝑻
× 𝟒 +

𝑸𝑭𝑹𝑻

𝑵𝑻𝑬𝑻
× 𝟔)] × 𝟏𝟎𝟎 

IAFRT(%)=Intensificação das Ações de Fiscalização realizadas 
na gestão dos Resíduos dos Serviços de Transporte; 

QFDT=Quantidade de Fiscais Disponíveis no estado 
designados a realizar vistorias na gestão de RST; 

QTFT=Quantidade Total de Fiscais do estado na área de 
Transportes; 

QFRT=Quantidade de Fiscalizações Realizadas no período em 
unidades de Transporte no estado; 

NTET=Número Total de unidades de Transporte (aeroportos e 
aeródromos, portos, terminais ferroviários e rodoviários) no 
estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

105 – Apresentação e/ou revisão de Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na 
Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Verificar a apresentação e/ou revisão de Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na Lei nº 
12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

106 – Coleta Seletiva Implantada nas unidades 
geradoras de RST. 

𝑰𝑷𝑷𝑪𝑻(%) =
𝑷𝑰𝑪𝑺𝑻

𝑸𝑻𝑻
× 𝟏𝟎𝟎 

IPPCT(%)=Implantação de Projetos e Programas de Coleta 
seletiva em equipamentos de Transporte; 

PICST=Programas e projetos Implantados de Coleta Seletiva 
em equipamentos de Transporte (aeroportos e aeródromos, 
portos, terminais ferroviários e rodoviários) no estado; 

QTT=Quantidade Total de equipamentos de Transporte 
(aeroportos e aeródromos, portos, terminais ferroviários e 
rodoviários) no estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

107 – Destinação Final Adequada dos RST. 

𝑫𝑭𝑨𝑹𝑺𝑻(%) = [
(

𝑸𝑨𝑰𝑹
𝑸𝑻𝑨

+
𝑸𝑷𝑰𝑹
𝑸𝑻𝑷

+
𝑸𝑭𝑰𝑹
𝑸𝑻𝑭

+
𝑸𝑹𝑰𝑹
𝑸𝑻𝑹

)

𝟒
] × 𝟏𝟎𝟎 

DFAET(%)=Destinação Final Adequada dos RST; 

QAIR=Quantidade de Aeroportos e aeródromos, no estado que 
realizam o Inventário de Resíduos todos os anos; 

QTA=Quantidade Total de Aeroportos e aeródromos, no 
estado; 

QPIR=Quantidade de Portos, no estado que realizam o 
Inventário de Resíduos todos os anos; 

QTA=Quantidade Total de Portos, no estado; 

QFIR=Quantidade de terminais Ferroviários no estado, que 
realizam o Inventário de Resíduos todos os anos; 
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Quadro 2.8 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Transporte 
(RST). 

META (RST) INDICADOR 

QTF=Quantidade Total de terminais Ferroviários, no estado; 

QRIR=Quantidade de terminais Rodoviários no estado, que 
realizam o Inventário de Resíduos todos os anos; 

QTR=Quantidade Total de terminais Rodoviários, no estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

 Resíduos de Mineração (RMIN) 

Quadro 2.9 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Mineração (RMIN). 

META (RMIN) INDICADOR 

108 – Realização do inventário estadual de RMIN. 

𝑰𝑬𝑹𝑴(%) = ([
𝟏

𝟐
× (

𝑸𝑮𝑪𝑴

𝑸𝑮𝑬𝑴
+

𝑷𝑹𝑪𝑴

𝑷𝑻𝑹𝑮
)]) × 𝟏𝟎𝟎 

IERM(%)=Inventário Estadual de Resíduos sólidos do setor da 
Mineração; 

QGCM=Quantidade de Geradores Cadastrados do setor da 
Mineração no estado; 

QGEM=Quantidade de Geradores Efetivamente Existentes no 
setor da Mineração no estado; 

PRCM=Peso, em toneladas, de Resíduos Cadastrados no 
setor da Mineração; 

PTRG=Peso Total, em toneladas, de Resíduos Gerados no 
setor da mineração no estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

109 – Intensificação das ações de fiscalização quanto 
à gestão de RMIN sobre os geradores. 

𝑭𝑴𝑹𝑴(%) = ([
𝟏

𝟏𝟎
× (

𝑸𝑭𝑬𝑨𝑴

𝑸𝑻𝑭𝑴
× 𝟒 +

𝑸𝑭𝑹

𝑵𝑻𝑴
× 𝟔)]) × 𝟏𝟎𝟎 

FMRM(%)=Fiscalizações Realizadas do Manejo dos Resíduos 
da Mineração; 

QFEAM=Quantidade de Fiscais do Estado que Atuaram em 
vistorias/fiscalizações na gestão de resíduos de Mineração no 
estado; 

QTFM=Quantidade Total de Fiscais do estado dedicados à 
área de Mineração; 

QFR=Quantidade total de Fiscalizações Realizadas no 
período; 

NTM=Número Total de Mineradoras no estado. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

110 – Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Mineração elaborado. 

𝑷𝑮𝑹𝑴(%) =
𝑵𝑷𝑮𝑴

𝑵𝑻𝑹𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

PGRM(%)= Plano de gerenciamento de RMIN elaborado; 

NPGM=Número de PGRA Aprovados, valor acumulado; 

NTRM=Número Total de unidades geradoras de RMIN desde 
a implantação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

111 – Apresentação e/ou revisão de Planos de Verificar a apresentação e/ou revisão de Planos de 
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Quadro 2.9 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Mineração (RMIN). 

META (RMIN) INDICADOR 

Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na 
Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na Lei nº 
12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

112 – Implementação de sistema declaratório anual 
para geradores de resíduos da mineração, incluindo 
cadastro das empresas responsáveis pela coleta, 
transporte e disposição final dos resíduos da 
mineração. 

Constatar a implementação do sistema anual declaratório para 
os geradores e empresas de coleta, transporte e disposição 
final de resíduos de mineração. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

113 – Disposição Final Adequada de resíduos de 
mineração 

𝑬𝑰𝑹𝑴(%)= ([
𝟏

𝟏𝟎
× (

𝑸𝑮𝑪𝑨

𝑸𝑮𝑰𝑴
× 𝟕 +

𝑸𝑭𝑹𝑷

𝑸𝑮𝑰𝑴
× 𝟑)]) × 𝟏𝟎𝟎 

EIRM(%)=Eliminação da Disposição Irregular de Resíduos da 
Mineração no estado; 

QGCA=Quantidade de Geradores que apresenta 
Comprovação Anualmente da destinação de todos os seus 
resíduos gerados no estado; 

QGIM=Quantidade total de Geradores Instalados no setor da 
Mineração no estado; 

QFRP=Quantidade de ações de Fiscalização Realizadas nas 
mineradoras do estado no ano. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

 Resíduos de Logística Reversa (RLR) 

Quadro 2.10 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Logística Reserva (RLR). 

META (RLR) INDICADOR 

114 – Disponibilização de locais para recebimento de 
resíduos sujeitos à logística reversa. 

𝑫𝑳𝑹𝑳𝑹(%) =
𝑵𝑳𝑹𝑹

𝑵𝑻𝑳𝑹
× 𝟏𝟎𝟎 

DLRR(%)=Disponibilização de Locais para receber Resíduos 
provenientes da Logística Reversa; 

NLRR=Número de Locais criados para Recebimento de 
resíduos de Logística Reversa até o ano de verificação da meta 
no estado (valor acumulado ao longo dos anos); 

NTLR= Número Total de Locais existentes disponíveis para 
receber os resíduos da Logística Reversa no estado, no ano de 
implementação do PERS/RO. 

Meta: 2023≥30%; 2028≥50%; 2038≥100% 

115 – Intensificação das ações de fiscalização nos 
setores da indústria, comércio e serviços quanto à 
implementação da logística reversa, garantindo a 
participação da sociedade civil. 

𝑨𝑭𝑳𝑹 (%) = [(
𝑵𝑭𝑹 + 𝑵𝑵𝑭𝑽

𝑵𝑭𝑹
) − 𝟏] × 𝟏𝟎𝟎 

AFLR(%)= Aumento da Fiscalização no setor de indústria, 
comércio e serviços quanto à implementação da Logística 
Reversa; 

NFR=Número de Fiscalizações Realizadas nos setores da 
indústria, comércio e serviços no ano da implantação do 
PERS/RO; 
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Quadro 2.10 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Logística Reserva (RLR). 

META (RLR) INDICADOR 

NNFV=Número de Novas Fiscalizações até o ano de 
Verificação da meta. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

116 – Desenvolvimento de sistema declaratório anual 
de RLR, com cadastro obrigatório dos geradores e 
empresas responsáveis pelo transporte. 

Sistema declaratório anual de RLR com cadastro obrigatório 
dos geradores e empresas responsáveis pelo transporte 
implementado e funcionando. 

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

117 – Acordos setoriais formalizados para logística 
reversa no estado. 

𝑨𝑳𝑹𝑬(%) =
𝑵𝑴𝑨𝑺

𝑵𝑻𝑴
× 𝟏𝟎𝟎 

ALRE(%)= Acordos setoriais implementados para logística 
reversa no estado; 

NMAS=Número de Municípios com Acordos Setoriais 
implementados; 

NTM=Número Total de Municípios no estado (52 municípios). 

Meta: 2023≥35%; 2028≥70%; 2038≥100% 

118 – Destinação adequada de resíduos de logística 
reversa reutilizáveis e recicláveis pelos órgãos públicos 
e privados do estado e municípios. 

𝑫𝑨𝑹𝑳𝑹(%) =
𝑸𝑹𝑬𝑳

𝑸𝑹𝑮𝑳
× 𝟏𝟎𝟎 

DARLR(%)=Destinação Adequada de Resíduos de Logística 
Reversa pelos órgãos públicos e privados; 

QREL=Quantidade, em toneladas, de RLR efetivamente 
destinados 

QRGL=Quantidade total, em toneladas, de Resíduos Gerados 
que deveriam ser destinados à Logística Reversa. 

Meta: 2023≥30%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

3 INDICADORES AMBIENTAIS 

De acordo com as definições de indicadores ambientais do Ministério do Meio Ambiente, tem-se o 
seguinte conceito: 

“Ferramentas de acompanhamento de alteração de padrões ambientais e de estratégias 
de ação sobre o meio ambiente através da análise sistemática e da expressão sintética 
das evoluções temporais e/ou espaciais, em relação a uma situação de referência, com o 
objetivo de estabelecer metas e verificar eficiência e eficácia das ações”. 

Os indicadores aqui apresentados serão voltados à preservação do meio ambiente, envolvendo 
especialmente questões como: a preservação e conservação na utilização sustentável de 
ecossistemas; preservação e conservação da biodiversidade e das florestas; instrumentos 
econômicos e sociais para a melhoria da qualidade dos envolvidos (meio ambiente e sociedade) 
etc. Constituem-se, portanto, como ferramentas indispensáveis para acompanhamento e definição 
das políticas, ações e estratégias do governo do estado de Rondônia. 

Os principais pontos positivos provenientes do acompanhamento dos indicadores ambientais são: 

• Identificação dos danos e ameaças à saúde humana e aos ecossistemas; 
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• Obtenção de ferramentas para as tomadas de decisão e a formulação de políticas e normas 
voltadas ao tema; 

• Os indicadores servem de ferramentas para elaborar, avaliar ou revisar metas; 

• Informar o público sobre questões ambientais, de forma não técnica e de fácil entendimento; 

• Responder ao direito de informação do público a respeito do estado e do meio ambiente. 

É importante ressaltar que esses indicadores deverão estar associados e em validação com as 
legislações municipais, estaduais e federais, além de normas e recomendações técnicas 
reconhecidas nas diversas tipologias de resíduos sólidos definidas no Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos e no PERS/RO. 

Os indicadores ambientais são ferramentas úteis pois ajudam a diagnosticar o status de 
preservação e conservação ambiental, como por exemplo no monitoramento dos mananciais, no 
controle e nas fiscalizações do padrão de lançamento de efluentes, no controle de ruídos, da 
poluição do ar e outros. Esse acompanhamento deverá ser realizado nas fases de projetos básico 
e executivo, no licenciamento ambiental e perdurar durante a fase de operação das unidades de 
gestão de resíduos em cada município e até mesmo após o encerramento dessas. 

 Indicadores 

3.1.1 Ar – Partículas Inaláveis-PM10 (ARPI) 

As partículas inaláveis são partículas de diâmetro inferior a 10 mícrons, que penetram no aparelho 
respiratório podendo atingir os brônquios e os alvéolos pulmonares e causar alergias, asma, 
irritação crônica das mucosas, bronquite, enfisema pulmonar e pneumoconiose, definida como o 
acúmulo de pó nos pulmões e as reações do tecido pulmonar à presença deste pó. 

O indicador ARPI deverá ser verificado anualmente, pela porcentagem do número de amostras em 
atendimento ao padrão de ar aceitável estabelecido pelo estado de Rondônia ou, na sua ausência, 
pelas normas federais, em relação ao número total de amostras para o parâmetro PM10, em cada 
unidade de disposição final de rejeito e amostragens suficientes nas demais unidades que compõe 
a sistemática de gerenciamento dos resíduos sólidos, de acordo com seu destino final proposto. 

O padrão de desempenho a ser adotado como meta de referência será o de cumprimento integral 
da legislação, quando não se verifica nenhuma violação dos padrões estabelecidos.  

No caso dos resíduos sólidos, este indicador é aplicado para se avaliar a influência da operação de 
unidades de tratamento e disposição de resíduos sólidos sobre a qualidade do ar. É o caso, por 
exemplo, dos aterros sanitários, unidades de compostagem, ARCD, aterros industriais, entre outros. 

3.1.2 Água –Demanda Bioquímica de Oxigênio – (DBO) 

A DBO é definida como a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar bioquimicamente a 
matéria orgânica carbonácea, o consumo total de oxigênio, ao final de 5 dias, requeridos pelos 
microrganismos para a estabilização bioquímica da matéria orgânica. 

Deverá ser aplicado e verificado o indicador, sobretudo, nas unidades de disposição final de rejeitos 
como aterros sanitários, aterros de RCC, além de unidades de compostagem. 

O indicador DBO deverá ser verificado através da porcentagem do número de amostras de DBO 
em atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos pela legislação estadual ou federal, em 
função da classe do curso de água amostrado e em relação ao número total de amostras. 
Recomenda-se o número de amostra no mínimo 1 ponto a montante e 2 a jusante. 

A DBO poderá ser utilizada como indicador no caso de unidades de disposição final e tratamento 
de resíduos que, em seus processos de operação, necessitem realizar o lançamento de efluentes 
em corpos d’água. Assim, busca-se identificar se o lançamento daquele efluente está causando 
alterações na qualidade da água, considerando os valores de DBO. 
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3.1.3 Água – Coliformes termotolerantes (ACT) 

As bactérias do grupo coliformes são ainda consideradas os principais indicadores de contaminação 
fecal, tendo grande importância para relacionar qualidade de água com a saúde da população. Este 
indicador é de grande significado para as políticas públicas de saúde, uma vez que no país ainda é 
muito relevante a incidência de doenças de veiculação hídrica, transmitidas pela via feco-oral. 

O indicador ACT deverá ser verificado através da porcentagem do número de amostras de 
coliformes termotolerantes em atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos pelas 
legislações estaduais ou federais, em função da classe do curso de água amostrado e em relação 
ao número total de amostras. Recomenda-se no mínimo 1 ponto a montante e 2 a jusante. 

Assim como no caso da DBO, os valores de CT são utilizados como indicadores de alteração na 
qualidade da água decorrentes do eventual lançamento de efluentes de unidades de tratamento de 
resíduos e disposição final de rejeitos em cursos hídricos. 

3.1.4 Água – Índice de Cor e Turbidez (AICT) 

A turbidez indica o grau de atenuação que um feixe de luz sofre ao atravessar a água. Esta 
atenuação ocorre pela absorção e espalhamento da luz causada pelos sólidos em suspensão (silte, 
areia, argila, algas, detritos, etc.). 

A principal fonte de turbidez é a erosão dos solos, quando na época das chuvas, as águas pluviais 
trazem uma quantidade significativa de material sólido para os corpos d’água. 

Atividades relacionadas que geram RCC, resíduos de mineração, movimentação de máquinas 
pesadas em terreno natural, lançamento de efluente como o chorume e efluentes industriais, 
também são fontes importantes que causam uma elevação da turbidez das águas. 

A cor resulta da existência, na água, de substâncias em solução; pode ser causada pelo ferro ou 
manganês, pela decomposição da matéria orgânica da água (principalmente vegetais), pelas algas 
ou pela introdução de esgotos industriais e domésticos. 

O indicador AICT deverá ser verificado através da porcentagem do número de amostras de turbidez 
em atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos pelas legislações estaduais ou federais, 
em função da classe do curso de água amostrado e em relação ao número total de amostras. 
Recomenda-se no mínimo 1 ponto a montante e 2 a jusante.  

Assim como no caso da DBO, os valores de AICT são utilizados como indicadores de alteração na 
qualidade da água decorrentes do eventual lançamento de efluentes de unidades de tratamento de 
resíduos e disposição final de rejeitos em cursos hídricos. 

3.1.5 Solo – Porcentagem de população com disposição adequada de lixo (SPDAL) 

Os resíduos sólidos urbanos, conhecidos popularmente como lixo, quando dispostos 
incorretamente no solo, constituem-se um dos maiores problemas ambientais. Os depósitos de 
resíduos a céu aberto (lixões) e sem controle, são, comumente, focos de desenvolvimento de 
vetores como moscas, pernilongos, baratas e ratos, que podem transmitir várias doenças como 
amebíases, diarreias, helmintoses, febre tifoide, dengue, paratifoide, peste bubônica e leptospirose, 
além de contribuir na poluição do solo, do ar e das águas. 

O indicador SPDAL deverá ser verificado, anualmente, pela porcentagem da população urbana com 
disposição adequada de lixo em relação à população urbana total. Esse percentual deverá ser de 
100% a curto prazo, conforme estabelecido nas metas do PERS/RO. 

4 GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

A mensuração do grau de satisfação do usuário dos serviços públicos relacionados à gestão de 
resíduos sólidos aplica-se em especial aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, que 
são prestados pelo poder público municipal. Além disto, em muitos casos o poder público municipal 
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também realiza a coleta dos RCC de pequenos geradores, embora muitas vezes a prestação dos 
serviços não esteja regulamentada. 

Desta forma, apresenta-se as diretrizes para mensuração do grau de satisfação dos usuários destes 
serviços. O detalhamento e melhoria do sistema de avaliação do grau de satisfação do usuário 
deverá estar previsto nos planos de gerenciamento ou outro instrumento norteador utilizado pelo 
prestador do serviço, levando em consideração as referências apresentadas no PERS/RO. 

A criação dos indicadores de verificação do grau de satisfação dos usuários ocorrerá a partir de 
questionários que deverão ser aplicados anualmente com perguntas referentes ao gerenciamento 
resíduos sólidos. 

O questionário deverá prever, no mínimo, quatro perguntas referentes à coleta de resíduos sólidos 
urbanos, implementação da coleta seletiva de resíduos recicláveis e conhecimentos sobre 
segregação de resíduos (Quadro 4.1).  As perguntas 3.1 e 3.2 assim são subdivididas, pois juntas 
geram apenas um indicador. 

Quadro 4.1 – Indicadores de verificação do Grau de Satisfação dos Usuários. 

META/PERGUNTA RESPOSTA INDICADOR 

Pergunta 1: Você é atendido 
pelos serviços de coleta de 
resíduos sólidos em sua 
residência? 
 

Sim = NACR = 1 

Não = NACR = 0 

NSR = Não sei responder = R1 = 1 

𝑵𝑨𝑪𝑹(%) =
∑(𝑵𝑨𝑪𝑹)

𝑸𝑹𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

𝑵𝑺𝑹(%) =
∑(𝑵𝑺𝑹)

𝑸𝑹𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

NACR(%)= Nível de Atendimento de Coleta de 
Resíduos na Residência; 

NSR = Não Souberam responder; 

QR = Quantidade de respostas na pesquisa. 

Meta: 2023≥80%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Pergunta 2: Você participa da 
coleta seletiva municipal dos 
resíduos sólidos que você gera? 

 

 

 

Sim = NACs = 1 

Não = NACs = 0 

NSR = Não sei responder = NACS 
= 1 

𝑵𝑨𝑪𝑹(%) =
∑(𝑵𝑨𝑪𝑺 )

𝑸𝑹𝟐
× 𝟏𝟎𝟎 

𝑵𝑺𝑹(%) =
∑(𝑵𝑺𝑹𝟐)

𝑸𝑹𝟐
× 𝟏𝟎𝟎 

NACS(%)= Nível de Atendimento de Coleta de 
Seletiva no Município; 

NSR2 = Não Souberam responder; 

QR = Quantidade de respostas na pesquisa. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥75%; 2038≥100% 

Pergunta 3.1: Você sabe como 
segregar e destinar os resíduos 
sólidos que você gera? 

 

Sim = CCDRS = 6 

Não = CCDRS = 1 

Parcialmente = CCDRS = 3 

Não sei responder = CCDRS = 1 

𝑮𝑺𝑼(%) =  [

∑(𝑪𝑪𝑫𝑹𝑺 × 𝑨𝑪𝑮𝑹𝑺)
𝟏𝟎

𝑸𝑹𝟑
×

𝟏

𝟑
] × 𝟏𝟎𝟎 

CCDRS(%)= Conhecimento do Cidadão na 
Destinação correta dos Resíduos Sólidos; 

ACGRS = Avaliação do Cidadão nos serviços 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

QR3 = Quantidade de respostas na pesquisa. 

Meta: 2023≥70%; Aumentar esse índice em 
2,5% ao ano até 2038. 

Pergunta 3.2: Como você avalia 
os serviços de gerenciamento de 
resíduos sólidos urbanos em seu 
município? 

 

Ótimo = ACGRS = 5 

Bom = ACGRS = 4 

Regular = ACGRS = 3 

Ruim = ACGRS = 2 

Péssimo = ACGRS = 1 
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Quadro 4.1 – Indicadores de verificação do Grau de Satisfação dos Usuários. 

META/PERGUNTA RESPOSTA INDICADOR 

Não sei responder = ACGRS = 1 

Fonte: Elaborado por Floram. 

Cabe reforçar que os indicadores servirão para controle, monitoramento e fiscalização das 
atividades que garantirão a boa gestão dos resíduos sólidos, constituindo-se, desta forma, em um 
instrumento de validação dos objetivos do PERS/RO.  

Os indicadores dimensionados permitem o acompanhamento das diferentes abordagens de gestão 
de resíduos sólidos, abrangendo desde os serviços públicos de coleta convencional e coleta 
seletiva, bem como a destinação final adequada. 

O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIS será outro 
instrumento de monitoramento, fiscalização e acompanhamento a ser utilizados pela União, pelo 
estado de Rondônia e e pelos municípios quando implementado, para apoiar e avaliar a eficiências 
da gestão e do gerenciamento dos entes federados para cumprimento da Política de Resíduos 
Sólidos, inclusive, a implantação e a eficácia do sistema de logística reversa. 

As proposições de adequações dos indicadores poderão ser realizadas conforme detalhamento dos 
projetos e programação das metas a serem atendidas no estudo. 
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