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APRESENTAÇÃO 

A Floram Engenharia e Meio Ambiente foi contratada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental (SEDAM) - 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 (Produtos 3, 4, 5 e 6 deste Projeto Básico), 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”. 

No presente relatório, integrante da META 4 – Diretrizes e estratégias para a implementação do 
PERS/RO e documento consolidado – são apresentadas as metas para a gestão dos resíduos sólidos 
no estado de Rondônia, considerando as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos.  
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1. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

A definição de metas para a gestão dos resíduos sólidos deve estar ancorada ao panorama da situação 
atual da gestão dos resíduos sólidos em Rondônia, nas diretrizes para o planejamento e demais 
atividades de gestão de resíduos sólidos no estado (subproduto 4.1 do PERS/RO) e nas metas 
previstas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Devem ser considerados ainda os demais 
instrumentos de planejamento do estado, em especial o Plano Estadual de Recursos Hídricos de 
Rondônia e o Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia.  

Considerando o modelo de planejamento vislumbrado no PERS/RO, as Metas de Gestão se 
constituem no segundo degrau a ser implementado para a efetivação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos no estado de Rondônia (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1 – Degraus para o planejamento visando a gestão dos resíduos sólidos no âmbito da PNRS. 

As metas foram organizadas em função da tipologia de resíduos sólidos quanto à origem, levando em 
conta aquelas tipologias estabelecidas no Artigo 13 da Lei nº 12.305/2010.  Essa organização é a 
mesma adotada no Subproduto 4.1. Neste sentido, todas as metas foram derivadas das diretrizes e 
estratégias previamente definidas para a gestão dos resíduos sólidos no estado de Rondônia. 

Buscou-se, na medida do possível, definir metas quantificáveis considerando horizontes temporais de 
curto, médio e longo prazo, a saber: 

- Curto prazo: 2019 - 2023; 

- Médio prazo: 2024 - 2028; 

- Longo prazo: 2029 - 2038; 

Para a estruturação das metas considerou-se o arranjo esquemático proposto na etapa de definição 
das diretrizes e estratégias, reapresentado aqui na Figura 1.2. Assim, para cada tipologia de resíduos, 
as “Metas” foram definidas a partir dos “Eixos Temáticos” e respectivas “Diretrizes”. Desta forma, o 
sistema de identificação das metas seguirá o ordenamento numérico previamente estabelecido, para 
os quais o componente “Eixo Temático” recebe numeração primária, “Diretrizes” numeração 
secundária e, por sua vez, o componente “Metas” receberá numeração terciária.  

Para facilitar a identificação da meta por tipologia, manteve-se a codificação numérica precedida da 
sigla da respectiva tipologia de resíduos sólidos (Quadro 1.1). Vale ressaltar que não necessariamente 
toda diretriz terá sua respectiva meta, tendo em vista que algumas diretrizes podem apresentar forte 
correlação, podendo ser atendidas pela formulação de uma mesma meta. 

Assim como abordado na definição das diretrizes e estratégias, os temas considerados transversais 
foram abordados individualmente para cada tipologia de resíduos sólidos. É o caso, por exemplo, da 
Educação Ambiental, a qual é abordada praticamente em todas as tipologias de resíduos sólidos 
consideradas pelo PERS.  
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Figura 1.2 – Estruturação dos componentes de planejamento. 

Quadro 1.1 - Tipologias dos resíduos sólidos e respectivas siglas utilizadas na estruturação dos componentes 
de planejamento. 

TIPOLOGIA DO RESÍDUOS SÓLIDO NA PNRS1 SIGLA 

Resíduos Sólidos Urbanos RSU 

Resíduos de Estabelecimento Comerciais e Prestadores de Serviço RCPS 

Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico RSAN 

Resíduos Sólidos Industriais RSI 

Resíduos dos Serviços de Saúde RSS 

Resíduos de Construção Civil RCC 

Resíduos Agrossilvopastoris RAGRO 

Resíduos dos Serviços de Transporte RST 

Resíduos de Mineração RMIN 

Resíduos Sólidos de Logística Reversa RLR 

De forma complementar à definição das metas de gestão de resíduos sólidos, apresenta-se uma breve 
contextualização acerca da relação entre mudanças climáticas e gestão dos resíduos sólidos, uma vez 
que boa parte das medidas de gestão dos resíduos tem impacto positivo sobre as políticas de 
mudanças do clima, ao permitir a redução dos gases geradores do efeito estufa (GEEs). Neste sentido, 
além dos resultados intrínsecos associados às metas de gestão, serão apresentadas diretrizes para 
mitigação dos GEEs no âmbito da gestão dos resíduos sólidos no estado de Rondônia.    

2. METAS PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

As metas para a gestão dos diferentes tipos de resíduos sólidos estão apresentadas a seguir, do 
Quadro 2.1 ao Quadro 2.9.  

2.1. Resíduos sólidos urbanos 

 
1 Classificação dos resíduos sólidos quanto à origem, definida no Art. 13, Inciso I, da Lei nº 12.305/2010. 
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Quadro 2.1 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos urbanos.  

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 
CURTO PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

(%) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) 
1
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RSU-1.1. Estruturar com equipamentos e pessoal as secretarias/departamentos 
responsáveis pelo gerenciamento dos RSU 

RSU-1.1.1. Criação e estruturação de setores/departamentos para gestão das 
informações de RSU no estado e municípios  

100 - - 

RSU-1.1.2. Disponibilizar pelo menos um técnico para gerenciar as informações de 
resíduos sólidos para cada 30 mil habitantes  

50 100 - 

RSU-1.2. Sistematizar as informações da limpeza urbana 

RSU-1.2.1. Desenvolvimento de indicadores de gestão e monitoramento de resíduos 
sólidos 

100 - - 

RSU-1.2.2. Sistematização das informações de limpeza urbana nos municípios do 
estado 

100 - - 

RSU-1.2.3. Desenvolver sistemas integrados de tecnologia da informação para gestão 
dos RSU gerados nos municípios, fornecido pelo estado 

100 - - 

RSU-1.3. Implantar rotinas de caracterização gravimétrica nos serviços de limpeza 
urbana 

RSU-1.3.1. Atualização dos dados de composição gravimétrica dos RSU dos municípios 25 50 100 

RSU-1.4. Elaborar e validar instrumentos normativos legais sobre gestão e manejo 
de resíduos sólidos urbanos considerando a compatibilidade entre 
legislação federal, estadual e municipal 

RSU-1.4.1. Elaboração e revisão dos instrumentos normativos relacionados à gestão e 
ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

100 - - 

RSU-1.4.2. Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais e/ou 
Intermunicipais elaborados 

100 - - 

RSU-1.4.3. Revisão da Lei Estadual nº 1145/2012 - que Institui a Política, cria o Sistema 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia, e dá outras 
providências. 

100 - - 

RSU-1.5. Implementar, nas entidades públicas do estado, programas voltados para 
a gestão dos resíduos sólidos, tendo como diretrizes a não geração, 
redução, reuso, coleta seletiva e inclusão social 

RSU-1.5.1. Desenvolver e implementar o programa estadual de gestão de resíduos 
sólidos nas unidades administrativas vinculadas à administração direta e 
indireta do Estado de Rondônia 

70 100  

RSU-1.6. Aprimorar programas de fiscalização voltados para identificação de 
degradação ambiental provocada pela operação dos sistemas municipais 
de limpeza urbana 

RSU-1.6.1. Implantação de sistema estadual de fiscalização integrada da gestão de 
resíduos sólidos 

100 - - 

RSU-1.7. Aprimorar programas de fiscalização sobre a forma de utilização de 
repasses financeiros do estado aos municípios, visando sua aplicação na 
gestão dos resíduos sólidos urbanos 

RSU-1.7.1. Criar mecanismos para fiscalização quanto ao uso dos repasses financeiros 
do estado para a gestão dos resíduos sólidos nos municípios rondonienses 

80 100 - 

RSU-1.7.2. Intensificação das ações de fiscalização ambiental sobre as áreas de 
disposição final de resíduos e rejeitos que operam no estado 

100 -  

RSU-1.8. Viabilizar a implementação de ações estruturantes e estruturais visando 
a gestão integrada dos resíduos sólidos nos municípios do estado 

RSU-1.8.1. Criação e implantação de conselhos estaduais de resíduos sólidos e demais 
mecanismos, com assento para municípios e criação de câmaras técnicas nos 
conselhos municipais, de forma também  a assegurar a participação da 
sociedade na gestão participativa dos resíduos sólidos 

100 - - 

RSU-1.8.2. Estimular pesquisa na área de tecnologia ambiental voltada para soluções que 
minimizem os impactos ambientais decorrentes do gerenciamento e resíduos 
sólidos 

50 100 - 

RSU-1.8.3. Instaurar procedimentos de licenciamento ambiental simplificado para 
unidades de gestão integrada de resíduos sólidos de pequeno e médio porte, 
em especial aquelas voltadas para destinação, triagem, reciclagem, e  
compostagem de resíduos; sendo àquelas destinadas à tratamento de 
resíduos com trâmites normais do licenciamento convencional. 

- 100 - 

RSU-1.8.4. Implementação e monitoramento de ações de educação ambiental nas 
instituições de ensino público da rede federal, estadual e municipal.  

100 - - 

RSU-1.8.5. Regulação da prestação de serviços de resíduos sólidos implantados 100 - - 

RSU-1.8.6. Fundo Estadual de Resíduos Sólidos implantado, com apoio às cooperativas 
de catadores e promoção da educação ambiental 

100 - - 

RSU-1.8.7. Fundos Municipais de Resíduos Sólidos implantados 100 - - 

RSU-1.9. Definir indicadores de gestão e operacionalização, e conceber o sistema 
de monitoramento e avaliação interna e externa 

RSU-1.9.1. Relatórios anuais de acompanhamento  100 - - 
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Quadro 2.1 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos urbanos.  

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 
CURTO PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

(%) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) 

RSU-1.10.  Articular, junto ao poder legislativo estadual, a aprovação da Lei do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos 

RSU-1.10.1. Aprovação da Lei do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

 100 - - 

RSU-1.11.  Apoiar a elaboração de legislações municipais aplicadas à normatização 
da gestão, gerenciamento e fiscalização das práticas adotadas com 
resíduos sólidos 

RSU-1.11.1. Municípios com legislação sobre gestão de resíduos sólidos sancionadas 70 100 - 

RSU-1.12.  Capacitar técnicos das administrações estadual e municipais em 
temáticas aplicadas à gestão dos resíduos sólidos 

RSU-1.12.1. Promover cursos e treinamentos anualmente, tendo como público- alvo os 
servidores estaduais e municipais que atuem direta ou indiretamente com a 
temática de gestão de resíduos sólidos  

100 - - 

RSU-1.13.  Realizar a capacitação dos técnicos das secretarias e/ou departamentos 
municipais de meio ambiente quanto à identificação e qualificação de 
impactos e danos ambientais decorrentes da gestão inadequada de 
resíduos sólidos em suas respectivas jurisdições 

RSU-1.13.1. Promover cursos e treinamentos anualmente, tendo como público-alvo 
servidores estaduais e municipais que atuem direta ou indiretamente com 
avaliação de impactos ambientais relacionadas à temática dos resíduos 
sólidos 

100 - - 

RSU-1.14.  Apoiar e mediar a realização do inventário da gestão de resíduos sólidos 
em comunidades e povos tradicionais 

RSU-1.14.1. Inventários de resíduos realizados nas comunidades e povos tradicionais 
formalmente reconhecidos 

50 100 - 

RSU-1.15.  Realizar estudos que avaliem a viabilidade de criação de um Fundo 
Estadual de Resíduos Sólidos 

RSU-1.15.1. Estudo técnico de viabilidade do Fundo Estadual de Resíduos Sólidos 100 - - 

RSU-1.16.  Apoiar e fiscalizar a implantação de equipamentos de gestão de resíduos 
sólidos, em especial quanto à adequação das unidades de tratamento e 
disposição final 

RSU-1.16.1. Infraestrutura para gestão de resíduos implantada conforme previsão nos 
planos de resíduos estadual e/ou intermunicipais 

50 100 - 

RSU-1.17.  Apoiar e incentivar os municípios a se organizarem em consórcios 
públicos para o gerenciamento e manejo dos resíduos sólidos urbanos 

RSU-1.17.1. Municípios organizados em consórcios públicos com atuação na área de 
gestão de resíduos sólidos 

60 100 - 

RSU-1.18.  Implantar e manter atualizado o Sistema Estadual de Informações sobre 
Resíduos Sólidos 

RSU-1.18.1. Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos implantado  100 - - 
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RSU-2.1. Promover políticas para a cultura de eliminação do consumo de bens 
supérfluos 

RSU-2.1.1. Desenvolvimento de campanhas e ações voltadas para a temática do 
consumo consciente 

100 - - 

RSU-2.1.2. Desenvolver ações que incentivem a propagação da cultura do Lixo Zero 100 - - 

RSU-2.2. Promover e incentivar medidas para substituição de matérias-primas que 
resultem na significativa redução da geração de resíduos 

RSU-2.2.1. Priorizar nas compras públicas serviços e produtos com tecnologia que 
permitam a significativa redução da geração de resíduos 

50 100 - 

RSU-2.3. Promover e incentivar a substituição de procedimentos metodológicos que 
resultem na geração desnecessária de resíduos 

RSU-2.3.1. Desenvolver e implantar procedimentos público-administrativos e guias de 
orientação para adoção de práticas que resultem na eliminação ou redução 
da geração de resíduos 

50 100 - 

RSU-2.4. Promover, em nível estadual, a adoção de instrumentos que permitam a 
promoção da cultura da não geração e da redução de resíduos, por meio 
de acordos de cooperação, tributação e regulamentos que não estimulem 
a adoção de matérias-primas e metodologias que resultem na geração 
desnecessária de resíduos sólidos 

RSU-2.4.1. Realizar acordos de cooperação com instituições que atuem na adoção de 
medidas para melhoria da gestão dos resíduos sólidos 

100 - - 

RSU-2.4.2. Realizar estudo técnico sobre viabilidade de benefícios fiscais para serviços e 
produtos associadas à melhoria da gestão dos resíduos sólidos 

100 - - 

RSU-2.4.3. Incluir as diretrizes de gestão ambiental na rotina da administração pública do 
estado e dos municípios rondonienses 

100 - - 

RSU-2.5. Priorizar nas aquisições governamentais os produtos recicláveis, 
reciclados e com design que favoreçam a não geração e a redução 

RSU-2.5.1. Idem Meta RSU-2.2.1 50 100 - 

RSU-2.6. Estimular e fiscalizar o desenvolvimento de programas de educação 
ambiental direcionados aos segmentos de ensino público e privado, tendo 
como foco a naturalização de atitudes sustentáveis, voltadas para a não 
geração e a redução da geração de resíduos sólidos 

RSU-2.6.1. Promover ações de educação ambiental com temas voltados para o consumo 
consciente, redução e não geração de resíduos, destinação e disposição final 
adequadas, conforme Lei nº 9795/99 

100 - - 

RSU-2.6.2. Fiscalizar a adoção das práticas de educação ambiental junto aos diferentes 
segmentos da sociedade 

100 - - 

RSU-2.7. Mediar e incentivar pesquisas e a adoção de produtos e serviços que 
priorizem a produção de modo sustentável, observando a Análise do Ciclo 

RSU-2.7.1. Promover acordos de cooperação e convênios com instituições de pesquisa, 
ONGs, Universidades e setor privado para o desenvolvimento de soluções 
voltadas para eliminação e redução da geração de resíduos, reuso, 
reciclagem, tratamento e disposição final adequada 

100 - - 
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Quadro 2.1 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos urbanos.  

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 
CURTO PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

(%) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) 
de Vida do produto e ecodesing2 que tenham como resultado a não 
geração, a redução ou a reciclagem dos resíduos sólidos 
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RSU-3.1. Desenvolver políticas que promovam a cultura da reutilização, da 
segregação e da coleta seletiva dos resíduos sólidos 

RSU-3.1.1. Desenvolvimento de campanhas e ações de educação ambiental voltadas 
para a temática da reutilização, segregação e coleta seletiva de resíduos 
recicláveis e reaproveitáveis 

100 - - 

RSU-3.2. Implementar medidas de incentivo à coleta seletiva e promoção da 
reciclagem 

RSU-3.2.1. Instituir, periodicamente, a coleta seletiva nos estabelecimentos públicos 
estaduais e municipais 

100 - - 

RSU-3.2.2. Exigir dos estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadores de serviços 
a implementação da coleta seletiva como parte do processo de regularidade 
de seus empreendimentos perante o poder público 

100 -  

RSU-3.2.3. Idem Meta RSU-3.1.1 100 - - 

RSU-3.3. Desenvolver ações e campanhas de educação ambiental voltadas para a 
formação da cultura da reutilização, coleta seletiva e incentivo à 
reciclagem 

RSU-3.3.1. Idem Meta RSU-3.1.1 100 - - 

RSU-3.4. Priorizar nas aquisições governamentais os produtos recicláveis, 
reciclados e com design que favoreça sua reutilização 

RSU-3.4.1. Instituir, junto à SUPEL, procedimentos para prever mecanismos que 
incentivem a aquisição de produtos e serviços que favoreçam o uso de 
insumos recicláveis e reutilizáveis 

100 - - 

RSU-3.4.2. Instituir, obrigatoriamente, junto ao setores de compras públicas dos 
municípios, procedimentos para prever mecanismos que incentivem a 
aquisição de produtos e serviços que favoreçam o uso de insumos recicláveis 
e reutilizáveis 

100 - - 

RSU-3.5. Incentivar de forma progressiva a reutilização e a reciclagem, 
considerando os diferentes segmentos sociais e peculiaridades regionais 

RSU-3.5.1. Maior número possível de municípios com coleta seletiva implantada 25 50 100 

RSU-3.6. Divulgar, através de ações de mobilização e comunicação social, as 
práticas de segregação e coleta seletiva, levando em conta o princípio da 
responsabilidade compartilhada, prevista na PNRS 

RSU-3.6.1. Realizar, no âmbito da SEDAM (Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental), campanhas anuais de comunicação e mobilização social, sobre a 
temática da segregação e coleta seletiva 

100 - - 

RSU-3.6.2. Realizar, no âmbito dos municípios, campanha anual de comunicação e 
mobilização social sobre a temática da coleta seletiva 

100 - - 

RSU-3.7. Estimular, através de programas de educação ambiental continuada, a 
prática de ações voltadas para a triagem de resíduos secos, úmidos e 
rejeitos diretamente na fonte 

RSU-3.7.1. Idem Meta RSU-3.1.1 100 - - 

RSU-3.8. Promover a implantação adequada de unidades físicas para destinação 
de resíduos segregados no âmbito dos programas municipais de coleta 
seletiva 

RSU-3.8.1. Municípios com infraestruturas para segregação e coleta seletiva implantadas 25 50 100 

RSU-3.9. Incentivar a adoção de práticas de compostagem caseira como forma de 
redução da porção de matéria orgânica na massa de resíduos 
encaminhados para disposição final 

RSU-3.9.1. Programas de incentivo à compostagem caseira implantados 50 100 - 

RSU-3.10. Avaliar incentivos fiscais que contribuam para a promoção da cultura da 
reciclagem nos municípios 

RSU-3.10.1. Idem Meta RSU-2.4.2 100 - - 

RSU-3.11. Incentivar a implantação de empresas/indústrias recicladoras RSU-3.11.1. Idem Meta RSU-2.4.2 100 - - 

RSU-3.12. Incentivar e implantar estrutura para a coleta seletiva de resíduos nas 
instituições públicas do estado 

RSU-3.12.1. Idem Meta RSU-3.2.1 100 - - 

 
2 Ecodesign é uma ferramenta de competitividade utilizada pelas empresas nas áreas de arquitetura, engenharia e design, tanto no mercado interno quanto externo, atendendo novos modelos de produção e consumo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 
através da substituição de produtos e processos por outros menos nocivos ao meio ambiente. Fonte: MMA (S/D). Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma/item/7654-ecodesign Acesso em 27/08/2018.  

http://www.mma.gov.br/informma/item/7654-ecodesign
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Quadro 2.1 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos urbanos.  

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 
CURTO PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

(%) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) 

RSU-3.13. Incentivar a implantação de unidades para o recebimento de resíduos 
provenientes da coleta seletiva voluntária 

RSU-3.13.1. Idem Meta RSU-3.8.1 25 50 100 
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RSU-4.1. Prover tratamento diferenciado visando a adoção de procedimentos 
simplificados para formalização das cooperativas e associações de 
catadores 

RSU-4.1.1. Formalizar normas, nos âmbitos estadual e municipal, que desburocratizem 
o processo de criação de cooperativas e associações de catadores 

100 - - 

RSU-4.2. Fornecer assessoria técnica às cooperativas e associações de 
catadores 

RSU-4.2.1. Desenvolver programa de assistência técnica às cooperativas de catadores 
por parte do governo do Estado de Rondônia 

100 - - 

RSU-4.3. Apoiar na estruturação física das cooperativas e associações de 
catadores por meio de programas de financiamento, concessão de 
equipamentos e isenções fiscais 

RSU-4.3.1. Desenvolver programa estadual de apoio à implantação de cooperativas e 
associações de catadores 

100 - - 

RSU-4.3.2. Instituir legislação e mecanismos de contrapartida a crimes ambientais por 
meio da concessão e/ou doação de equipamentos para cooperativas e 
associações de catadores 

100 - - 

RSU-4.4. Fomentar a capacitação dos catadores cooperados quanto ao 
planejamento financeiro e gestão de cooperativas 

RSU-4.4.1. Instituir, no âmbito do governo estadual, programa de capacitação 
continuada para cooperativas e associações de catadores 

100 - - 

RSU-4.5. Mediar parcerias entre as indústrias de reciclagem e as cooperativas de 
catadores existentes no estado 

RSU-4.5.1. Instituir programa de apoio e convênios entre indústria da reciclagem e 
cooperativas e associação de catadores  

100 -  

RSU-4.6. Implementar o cadastro estadual de cooperativas e associações de 
catadores de material reciclável 

RSU-4.6.1. Cadastro estadual de cooperativas e associações de catadores de material 
reciclável instituído 

100 - - 

RSU-4.7. Excluído  RSU-4.7.1. Excluído - - - 

RSU-4.8. Promover a articulação em rede das cooperativas e associações de 
catadores 

RSU-4.8.1. Redes de cooperativas instituídas 50 100 - 

RSU-4.9. Desenvolver estudos de viabilidade econômica para a implantação de 
mecanismos de garantia de preço mínimo para venda materiais 
reutilizáveis e recicláveis, considerando os aspectos regionais 

RSU-4.9.1. Estudos de viabilidade econômica para garantia de preços mínimos 
regionais para a venda de material reciclável realizados 

100 - - 

RSU-4.10. Implantar e garantir recursos para programas de fomento às atividades 
de catadores 

RSU-4.10.1. Incluir no orçamento estadual e municipal despesas para o fomento de 
atividades relacionadas às atividades de catadores de material reciclável, 
com previsão em lei 

100 - - 

RSU-4.11. Fornecer serviços de assistência social e formação técnica para 
catadores cooperados ou autônomos que atuem nos lixões que serão 
desativados 

 Executar projetos sociais para trabalhadores provenientes dos lixões  100 - - 

RSU-4.12. Incentivar a contratação das cooperativas/associações de catadores na 
prestação de serviços de coleta seletiva no âmbito dos serviços de 
limpeza urbana 

RSU-4.12.1. Elaborar Lei Estadual para contratação de cooperativas e associações na 
prestação de serviços públicos de coleta seletiva 

100 - - 

RSU-4.12.2. Cooperativas atuando na coleta seletiva municipal3 - 20 50 

RSU 4.13. Sugerido pelo Grupo de Trabalho de Catadores da Oficina realizada em 
Ji-Paraná 

RSU-4.13.1. Criação de legislação que condicione a liberação da Licença de Operação 
para aterros sanitários que fomente a criação e a continuidade da atuação de 
cooperativas e associações dentro dessas unidades 

100 - - 

RSU-4.13.2. Criação de bolsa reciclagem de incentivo às organizações de catadores de 
acordo com a produção mensal. 

100 - - 

RSU-4.13.3. Criação de incentivos fiscais na comercialização de produtos recicláveis para 
as organizações de catadores 

100 - - 
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RSU-5.1. Realizar ações de mobilização social visando promover a cultura da 
destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos 

RSU-5.1.1. Idem Meta RSU-2.6.1 100 - - 

RSU-5.2. Incentivar e mediar a implantação de ações estruturantes e estruturais 
para implantação de alternativas à destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos 

RSU-5.2.1. Estruturas para disposição final implantadas 100 - - 

RSU-5.2.2. Estruturas para destinação final implantadas 50 100 - 

RSU-5.2.3. Programas, planos e procedimentos de gestão de resíduos sólidos 
implantados 

50 100 - 

 
3 Percentual em relação ao número de cooperativas em função do total cadastradas no estado e municípios, conforme previsto na metas RSU-4.6.1 e RSU-4.12.2 
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Quadro 2.1 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos urbanos.  

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 
CURTO PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

(%) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) 
RSU-5.3. Agregar junto à unidade de disposição final estrutura ou procedimentos 

metodológicos que permitam a segregação, pelo menos parcial, entre 
resíduos e rejeitos 

RSU-5.3.1. Idem Meta RSU-5.2.1 100 - - 

RSU-5.4. Promover cadastro estadual de áreas impactadas pela disposição 
inadequada de resíduos sólidos urbanos 

RSU-5.4.1. Cadastro estadual de áreas impactadas pela disposição inadequada de 
resíduos sólidos urbanos implantado 

100 - - 

RSU-5.5. Encerrar a operação dos lixões em todos os municípios do estado RSU-5.5.1. Lixões encerrados em todos os municípios do estado 50 100 - 

RSU-5.6. Apoiar os municípios nos esforços para recuperação das áreas com 
passivos ambientais decorrentes da degradação pela disposição 
inadequada de RSU 

RSU-5.6.1. Programas de recuperação das áreas impactadas por lixão executados  50 100 - 

RSU-5.7. Mediar a implantação de estruturas regionais para disposição final de 
resíduos sólidos 

RSU-5.7.1. Idem Meta RSU-5.2.1 100 - - 

RSU-5.8. Mediar acordos de cooperação entre os municípios para 
compartilhamento de unidades de destinação de resíduos e disposição 
final de rejeitos 

RSU-5.8.1. Acordos de gestão compartilhada efetivados 100 - - 

RSU-5.9. Implementar estudos para avaliação da viabilidade de aproveitamento 
do biogás gerado em aterros sanitários 

RSU-5.9.1. Estudo para avaliação e viabilidade do aproveitamento energético do 
biogás gerado em aterros sanitários realizado 

100 - - 

RSU-5.10. Implementar e fiscalizar a elaboração e execução dos programas de 
recuperação de áreas degradadas pela disposição final inadequada de 
RSU 

RSU-5.10.1. Idem Meta RSU-5.6.1 50 100 - 
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RSU-6.1. Universalizar os serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza 
urbana 

RSU-6.1.1. Cobertura integral dos municípios pelos serviços de limpeza urbana 50 100 - 

RSU-6.2. Promover a melhoria e o fortalecimento da gestão e gerenciamento dos 
serviços de limpeza urbana 

RSU-6.2.1. Municípios com serviços de limpeza urbana adequados em termos de 
pessoal e infraestrutura 

50 100 - 

RSU-6.3. Promover a capacitação continuada dos técnicos e gestores municipais RSU-6.3.1. Idem Meta RSU-1.12.1 100 - - 

RSU-6.4. Mediar a elaboração de acordos de cooperação visando o 
compartilhamento de equipamentos e pessoal utilizados nos serviços de 
limpeza urbana 

RSU-6.4.1. Serviços compartilhados de limpeza urbana instituídos 50 100 - 

RSU-6.5. Apoiar na adoção de mecanismos que permitam a sustentabilidade 
econômico-financeira dos serviços de limpeza urbana 

RSU-6.5.1. Instituir procedimentos e medidas que reduzam os custos operacionais dos 
serviços de limpeza urbana 

50 100 - 

RSU-6.6. Apoiar os municípios no desenvolvimento de soluções regionais para o 
acesso aos serviços de limpeza urbana em comunidades rurais, 
ribeirinhas e tradicionais, incluindo as mais distantes das sedes urbanas 

RSU-6.6.1. Apoiar, por meio de instrumentos fiscais, de capacitação, convênios e/ou 
concessões a estruturação dos serviços de limpeza urbana nas 
comunidades rurais 

100 - - 

RSU-6.6.2. Realizar estudo para viabilidade de soluções individuais para a disposição 
final de RSU nas comunidades rurais localizadas a mais de 50 km das sedes 
municipais 

100 - - 

RSU-6.7. Incentivar a criação de comitês de limpeza urbana com participação das 
secretarias municipais que tratam direta ou indiretamente da gestão dos 
RSU 

RSU-6.7.1. Comitês de Limpeza Urbana criados nos municípios com população acima 
de 10 mil habitantes em 2018 

100 - - 

RSU-6.8. Realizar o tratamento diferenciado na cobrança pelos serviços de 
limpeza urbana considerando a tipo de usuário (residencial ou 
comercial), área de imóvel, frequência de coleta e nível de renda 

RSU-6.8.1. Instituir legislação para orientar processo de cobrança dos serviços de 
limpeza urbana considerando o perfil do usuário 

100 - - 

RSU-6.9. Agregar a coleta seletiva na rotina dos serviços públicos de limpeza 
urbana 

RSU-6.9.1. Idem Meta RSU-3.5.1 10 25 50 

RSU-6.10. Fornecer equipamentos de segurança individual e coletiva para os 
trabalhadores envolvidos nos serviços de limpeza urbana 

RSU-6.10.1. Idem Meta RSU-6.2.1 - - - 
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Quadro 2.1 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos urbanos.  

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 
CURTO PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

(%) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) 
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RSU-7.1. Mediar e incentivar a organização dos municípios em consórcios 
públicos 

RSU-7.1.1. Consórcios públicos instituídos - 100 - 

RSU-7.2. Priorizar nas compras públicas a aquisição e gestão de bens de uso 
compartilhado, considerando o ganho de escala no que diz respeito aos 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

RSU-7.2.1. Idem Meta RSU-3.4.2 - - - 

RSU-7.3. Assessorar os consórcios nas tomadas de decisão referentes ao 
planejamento e à implantação de infraestrutura associada à gestão dos 
resíduos sólidos urbanos 

RSU-7.2.2. Reuniões semestrais de gestão com consórcios públicos de resíduos sólidos 100 - - 

2.2. Resíduos sólidos comerciais e prestadores de serviços 

Quadro 2.2 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos comerciais e prestadores de serviços. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RSCP-1.1. Incentivar o desenvolvimento de parcerias entre o poder público municipal, 
organizações e associações comerciais e cooperativas de catadores para a gestão 
integrada dos resíduos comerciais 

RSCP-1.1.1. Organizações e Associações de catadores atuando e participando de ações 
de gestão dos resíduos comerciais e outros, em parceria com o poder público municipal 

50 100 - 

RSCP-1.2. Apoiar municípios na implementação de normas para regulamentação das 
atividades de gestão e manejo de RCPS 

RSCP-1.2.1 Elaboração de instrumentos normativos legais específicos para gestão e 
gerenciamento de resíduos comerciais nos municípios 

100 - - 

RSCP-1.3. Instituir cobrança a geradores privados pela coleta de RCPS que não se 
enquadrem como RSU 

RSCP-1.3.1. Cobrança pelos serviços de coleta de resíduos comerciais realizada pelo 
serviços públicos de limpeza urbana 

50 100 - 

RSCP-1.4. Incentivar a instituição de mecanismos que monitorem a geração de RCPS 
nos municípios 

RSCP-1.4.1. Controle e fiscalização da geração de RCSP nos municípios 20 100 - 
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RSCP-2.1. Promover campanhas de educação ambiental e mobilização social para 
desenvolvimento da cultura de encaminhamento de RCPS para coleta seletiva ou 
reutilização 

 RSCP-2.1.1. Campanhas de educação ambiental e mobilização social em todo o 
município, incluindo representantes do setor comerciário, cooperativas e associações de 
catadores, para a conscientização sobre os RSCP, incentivando a redução da geração e 
destinação adequada para reciclagem 

40  80 100 

RSCP-2.2. Fiscalizar a destinação dos RCPS de grandes geradores  RSCP-2.2.1. Idem Meta RSCP-1.4.1 20  100  - 

RSCP-2.3. Envolver representações do setor comerciário na promoção das iniciativas 
de gestão adequada do RCPS 

RSCP-2.3.1. Participação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e demais representantes 
de comerciários e prestadores de serviços nas iniciativas e ações de gestão dos RCPS 

50 100 -  

RSCP-2.4. Mediar acordos junto aos grandes geradores para incentivar a doação de 
RCPS recicláveis para cooperativas, associações ou grupos organizados de 
catadores 

 RSCP-2.4.1. 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 

 60 100  - 

RSCP-2.5. Incentivar e apoiar a implantação de estruturas para a destinação final de 
RCPS, incluindo a disposição final dos rejeitos 

 RSCP-2.5.1. Estruturas e unidades de destinação de RSCP implantadas  50 100  - 
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RSCP-3.1. Mediar e promover mecanismos que permitam ao consumidor final a 
disponibilidade de locais para devolução de produtos/resíduos passiveis de logística 
reversa (LR) 

 RSCP-3.1.1. Implantação de locais e pontos de entrega voluntária de fácil acesso à 
população 

 80 100 -  

RSCP-3.2. Intensificar as ações de fiscalização quanto ao manejo dos resíduos de 
logística reversa obrigatória, em especial aqueles considerados como resíduos 
perigosos 

 RSCP-3.2.1. Realizar fiscalização nos pontos e estabelecimentos de comercialização e 
recebimento de resíduos de logística reversa obrigatória  

50  100 -  
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Quadro 2.2 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos comerciais e prestadores de serviços. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 

RSCP-3.3. Implementar sistemas declaratórios referentes à geração e destinação de 
resíduos de LR no estado 

 RSCP-3.3.1. Implementação de sistema declaratório, de caráter anual, para o 
carregamento de informações qualitativas e quantitativas a respeito dos resíduos de LR 

 50 100 - 

RSCP-3.4. Incentivar e apoiar a disponibilização de infraestrutura e procedimentos 
para devolução de resíduos passíveis de LR por parte dos consumidores 

 RSCP-3.4.1. Comerciantes de produtos de LR obrigatória com capacidade para recebê-
los depois de descartados e unidades de entrega voluntária implantadas  

 100 - - 

RSCP-3.5. Exigir, na forma da lei, a apresentação de relatórios anuais de 
fornecedores e fabricantes com balanço do quantitativo de resíduos de logística 
reversa recuperados 

 RSCP-3.5.1. Sistema de informações implantado com informações, atualizadas 
anualmente, sobre o balanço quantitativo dos resíduos de LR recuperados 

60  100 - 

RSCP-3.6. Controlar, normatizar, padronizar e regulamentar a logística reversa de 
medicamentos, levando em consideração prazos de vencimentos, destinação final 
adequada, informações nas bulas e embalagens, materiais contaminantes e 
cadastrado de comerciantes 

 RSCP-3.6.1. Normatização da LR de medicamentos a ser incorporada aos PGRSS (plano 
de gerenciamento de resíduos dos sérvios de saúde) dos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados 

 20 60 100 

RSCP-3.7. Apoiar a implementação dos acordos setoriais para sistemas de LR  RSCP-3.7.1. LR implementada no estado  30 60 100 

RSCP-3.8. Promover ações de educação ambiental e mobilização social visando 
desenvolver a cultura da destinação adequada dos resíduos de LR junto aos 
consumidores e comerciantes 

 RSCP-3.8.1. Programa de capacitação e educação ambiental sobre a temática dos 
resíduos sólidos junto aos representantes do setor comerciário 

 60 100 - 

RSCP-3.9. Incentivar e mediar a institucionalização das cooperativas e associações 
de catadores como locais de recebimento de embalagens pós-consumo  

 RSCP-3.9.1. Cooperativas e associações de catadores devidamente formalizadas, 
treinadas, capacitadas e com infraestrutura implantada para a coleta, recebimento e manejo 
de resíduos secos recicláveis 

 20 40 80 

2.3. Resíduos sólidos dos serviços de saneamento básico 

Quadro 2.3 – Metas para a gestão dos resíduos dos serviços de saneamento básico. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RSAN-1.1. Promover estudos para melhorar o diagnóstico qualitativo e quantitativo 
dos RSAN gerados no estado 

RSAN-1.1.1. Diagnóstico com o balanço do RSAN gerados no estado de todas as 
 estações de tratamento de água e esgoto e demais serviços de saneamento 

 20 70  -  

RSAN-1.2. Implementar sistema declaratório, de caráter anual, para o carregamento 
de informações qualitativas e quantitativas a respeito da geração de RSAN nas 
unidades prestadores dos serviços públicos de saneamento básico 

RSAN-1.2.1. Sistema de informações estadual implementado e alimentado anualmente 
, com informações fornecidas pelas concessionárias de serviços de saneamento e pelos 
 próprios municípios que prestam esses serviços  

 20 50 - 

RSAN-1.3. Incluir no trâmite dos processos de licenciamento de estações de 
tratamento de esgoto e de água a adoção de procedimentos específicos para a 
gestão dos RSAN 

RSAN-1.3.1. Regulamentação para o licenciamento ambiental, via SEDAM, das unidades e 
 estações de  tratamento de água e esgoto, que deverão conter seus respectivos Planos de  
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS 

 - 80 - 

RSAN-1.4. Fiscalizar a destinação adotada para os RSAN gerados nos serviços 
públicos de saneamento 

RSAN-1.4.1. Intensificar a fiscalização sobre a destinação e disposição final dos RSAN  30 60 - 

RSAN-1.5. Promover treinamento e cultura da gestão dos RSAN junto aos 
operadores das estações de tratamento de água e esgoto 

RSAN-1.5.1. Operadores das estações de tratamento de água e esgotos treinados em  
relação à gestão dos RSAN 

 - 50 - 

RSAN-1.6. Incentivar a realização de campanhas de educação e mobilização social 
referentes ao uso consciente dos serviços de saneamento básico, em especial 
quanto ao descarte de resíduos sólidos nas estruturas de drenagem pluvial ou 
diretamente nos cursos hídricos 

RSAN-1.6.1. População conscientizada acerca dos problemas e riscos do descarte irregular  
de resíduos em ruas, galerias, canais de drenagem e cursos d’água 

- 30 50 
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Quadro 2.3 – Metas para a gestão dos resíduos dos serviços de saneamento básico. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RSAN-2.1. Incentivar a realização de pesquisas com foco nas alternativas de 
tratamento dos RSAN 

RSAN-2.1.1. Parceria entre o poder público e instituições de ensino ou parcerias privadas,  
para o desenvolvimento e adoção da técnica de melhor custo-benefício para a minimização,  
reutilização ou tratamento dos RSAN 

- 100 - 

RSAN-2.2. Incentivar a adoção de procedimentos para limpeza de lodos das 
estações de tratamento de água e esgoto, abrangendo a disposição final adequada 

RSAN-2.2.1. Estações de tratamento de água e esgoto limpas e com manejo adequado dos  
seus resíduos 

- 50 - 

RSAN-2.3. Realizar a disposição final adequada dos RSAN RSAN-2.3.1. Destinação e disposição final adequada dos RSAN - 50 - 

2.4. Resíduos sólidos industriais 

Quadro 2.4 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos industriais. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO (2019-
2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RSI-1.1. Realizar inventário estadual de RSI e atualizações bianuais, conforme 
previsto na Resolução Conama 313/2002 

RSI-1.1.1. Realização do inventário estadual de RSI 100 - - 

RSI-1.2. Incluir a elaboração e comprovante de execução dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos como parte integrante do processo de licenciamento 
ambiental 

RSI-1.2.1. Completo atendimento à legislação federal quanto aos resíduos industriais; com  
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) de todos os estabelecimentos 
industriais devidamente elaborados 

100 - - 

RSI-1.2.2. Apresentação ao órgão ambiental, por parte das indústrias, do PGRS, 
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, como item obrigatório e 
indispensável para a obtenção do alvará de funcionamento 
 

100 - - 

RSI-1.2.3. Criação do sistema estadual de informações de resíduos industriais 100 - - 

RSI-1.3. Fiscalizar os procedimentos de manejo de RSI em especial quanto aos 
encaminhamentos para tratamento e disposição final 

RSI-1.3.1. Treinamento e capacitação de equipe para fiscalização nas indústrias quanto ao 
 manejo dos RSI  

100 - - 

RSI-1.3.2. Apresentação pelas indústrias cadastradas no sistema de informações de 
certificado de destinação ou disposição final dos resíduos, emitido por empresa credenciada 
e licenciada para o seu recebimento 

100 - - 

RSI1.3.3. Intensificação das ações de fiscalização da gestão de RSI pelos geradores 50 100 - 

RSI-1.4. Implantar sistema declaratório anual para geradores de RSI 

RSI-1.4.1. Sistema de informações sobre RSI implantado, com plataforma online para 
declaração anual sobre o manejo dos resíduos gerados nas indústrias cadastradas, incluindo 
cadastro das empresas responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos industriais, com protocolo online 

50 100 - 
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RSI-2.1. Mediar acordos setoriais para logística reversa de RSI 
RSI-2.1.1. Sistema de logística reversa dos RSI implantado e fiscalizado pelo estado das 
empresas cadastradas 

50 100 - 

RSI-2.2. Mediar acordos de cooperação entre geradores de RSI e associação de 
catadores para doação da parcela reciclável dos RSI não enquadrados como 
perigosos 

RSI-2.2.1. Estabelecimento de parcerias com cooperativas de catadores para a destinação 
 de resíduos de origem industrial não perigosos e passíveis de reciclagem, com 
documentação adequada (licenças, manifesto, certificados) 

50 80 100 

RSI-2.2.2. Desenvolvimento de indicadores de certificação ambiental pelas boas práticas em 
 gestão de resíduos industriais 

100 - - 

RSI-2.3. Incentivar pesquisas que busquem alternativas para reutilização e 
reciclagem dos RSI 

RSI-2.3.1. Parcerias firmadas com instituições de pesquisa públicas e privadas para o  
desenvolvimento de métodos e novas tecnologias para a reciclagem dos RSI 

100 - - 
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Quadro 2.4 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos industriais. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO (2019-
2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 

RSI-2.4. Estimular a implantação de empresas para coleta, tratamento e disposição 
final adequada dos RSI 

RSI-2.4.1. Incentivos fiscais para implantação de empresas interessadas no manejo dos RSI 100 - - 

RSI-2.5. Eliminar a disposição final inadequada de RSI 
RSI-2.5.1. Destinação e disposição final adequada dos RSI (aterros industriais, 
coprocessamento e tratamento de resíduos perigosos) 

80 100 - 

 

2.5. Resíduos sólidos dos serviços de saúde 

Quadro 2.5 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RSS-1.1. Implementar o inventário estadual de RSS RSS-1.1.1. Inventário estadual de RSS realizado 100 - - 

RSS-1.2. Cobrar e fiscalizar a elaboração e execução dos Planos de Gerenciamento 
de RSS junto aos geradores públicos e privados 

RSS-1.2.1. Completo atendimento à legislação federal quanto aos RSS; com Planos de  
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRSS) de todos os estabelecimentos de saúde  
devidamente elaborados 

80 100 - 

RSS-1.2.2. Apresentação do PGRSS pelos geradores de RSS ao órgão ambiental,   
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, com comprovação de seu integral 
 atendimento 

80 100 - 

RSS-1.2.3. Intensificar a fiscalização nos estabelecimentos de saúde humana e animal  
quanto ao manejo e gerenciamento dos RSS gerados 

80 100 - 

RSS-1.3. Implementar sistema declaratório para registro de geradores e geração de 
RSS no estado 

RSS-1.3.1. Sistema de informações sobre RSS implantado, com plataforma para declaração 
 anual sobre o manejo dos resíduos gerados 

80 100 - 

RSS-1.4. Implementar cadastro estadual de prestadores de serviços de coleta e 
tratamento de RSS 

RSS-1.4.1. Inclusão e cadastramento no sistema de informações de todos os geradores,  
sejam públicos ou privados, incluindo empresas responsáveis pela coleta, transporte,  
tratamento e disposição final de RSS 

80 100 - 

RSS-1.5. Fiscalizar o tratamento e disposição final de RSS gerados no estado 

RSS-1.5.1. Intensificar a fiscalização nos locais de tratamento e disposição final de RSS 100 - - 

RSS-1.5.2. Apresentação de certificado de tratamento e disposição final por  
estabelecimentos que terceirizam esses serviços, emitido por empresa cadastrada e  
devidamente licenciada  

100 - - 

RSS-1.6. Apoiar os municípios na promoção de mecanismos de capacitação para a 
segregação, em atendimento às resoluções da ANVISA e CONAMA, para 
disponibilização dos resíduos não perigosos para a coleta seletiva 

RSS-1.6.1. Resíduos não perigosos gerados nos estabelecimentos de saúde devidamente 
segregados e destinados à cooperativas de catadores de coleta seletiva e reciclagem  

50 80 100 

RSS-1.7. Agregar a regularização dos sistemas de gerenciamento de RSS como pré-
requisito para concessão de alvarás de funcionamento de unidades da saúde humana 
e animal 

RSS-1.7.1. Idem Meta RSS 1.2.1 50 100 - 

RSS-1.8. Promover e incentivar o treinamento e a educação ambiental dos 
trabalhadores das unidades de saúde quanto às boas práticas no gerenciamento dos 
RSS 

RSS-1.8.1. Trabalhadores dos estabelecimentos de saúde treinados e capacitados para o  
manejo e gestão dos RSS 

100 - - 

RSS-1.9. Apoiar os municípios na implementação de serviços de coleta e destinação 
adequada dos RSS nas unidades públicas de saúde 

RSS-1.9.1. Municípios com infraestrutura adequada de coleta e destinação adequada dos  
RSS gerados nas unidades públicas de saúde 

100 - - 

RSS-1.10. Avaliar a necessidade de elaboração de normas suplementares à 
legislação vigente quanto às práticas de gestão a serem adotadas para o RSS 

RSS-1.10.1. Regulamentação municipal sobre RSS complementar às leis/normas já  
existentes 

100 - - 
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RSS-2.1. Incentivar a implementação da coleta seletiva nas unidades de saúde do 
estado 

RSS-2.1.1. Coleta seletiva implementada nas unidades de saúde, com segregação e  
encaminhamento destes resíduos para cooperativas de catadores regulamentadas 

30 80 100 

RSS-2.2. Prover mecanismos que permitam a estruturação das unidades de saúde 
quanto a dispositivos para tratamento de RSS 

RSS-2.2.1. Estrutura e equipamentos para tratamento de RSS nas principais unidades  
de saúde, com pessoal devidamente treinado e capacitado para a operacionalização  
do sistema de tratamento 

10 50 - 

RSS-2.2.2. Terceirização para tratamento de RSS, com a empresa Devidamente  
licenciada, para as unidades de saúde 

100 - - 

RSS-2.3. Mediar a contratação, por parte dos municípios, de prestadores de serviços 
de coleta, tratamento e destinação final de RSS 

RSS-2.3.1. Cadastramento e licenciamento de empresas privadas de manejo de RSS  
interessadas em atuar no estado 

50 100 - 

RSS-2.4. Promover a disposição final de RSS 
RSS-2.4.1. Disposição final adequada de RSS 80 100 - 

RSS-2.4.2. Cobrança mensal de certificado de coleta de resíduos e de destinação final  
dos geradores 

100 - - 
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2.6. Resíduos sólidos da construção civil 

Quadro 2.6 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos da construção civil. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RCC-1.1. Realizar inventário estadual sobre o panorama dos RCC no estado RCC-1.1.1. Inventário estadual de RCC elaborado, com revisão a cada 4 anos - 100 - 

RCC-1.2. Realizar cadastro estadual de empresas prestadoras de serviços na coleta 
e destinação final de RCC 

RCC-1.2.1. Desenvolvimento de sistema de informação para cadastro de empresas de 
coleta de RCC e áreas destinadas a disposição final ou temporária de RCC 

100 - - 

RCC-1.3. Implantar sistema declaratório anual para manejo de RCC 
RCC-1.3.1. Desenvolvimento de sistema para prestação obrigatória de informações por parte 
dos grandes geradores de RCC e empresas de coleta e destinação final 

100 - - 

RCC-1.4. Realizar cadastro estadual de áreas públicas e privadas legalmente 
utilizadas como áreas de destinação de RCC 

RCC-1.4.1. Mapeamento através do sistema de informações geográficas de toda as áreas 
públicas e privadas devidamente licenciadas para o recebimento de RCC 

100 - - 

RCC-1.4.2. Acompanhamento e fiscalização da regularidade ambiental das áreas licenciadas 
para o recebimento de RCC 

50 100 - 

RCC-1.5. Mapear e cadastrar áreas de bota-fora e destinação irregular de RCC no 
estado 

RCC-1.5.1. Elaboração de mapa e cadastramento, através do sistema de informações de 
todas as áreas de disposição irregular de RCC 

100 - - 

RCC-1.5.2. Fiscalização permanente quanto ao encerramento de locais clandestinos de 
disposição de RCC e impedimento quanto à criação de novos locais 

50 100 - 

RCC-1.5.3 – Recuperação e/ou remediação de todos os locais de disposição irregular de RCC 20 60 100 

RCC-1.6. Incentivar municípios a elaborar os Planos Municipais de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, prevendo o volume de RCC que poderá ser assimilado pelos 
serviços públicos de limpeza urbana 

RCC-1.6.1. Planos Municipais de gerenciamento de RCC elaborados 100 - - 

RCC-1.6.2. Capacitação de técnicos dos municípios quanto à gestão e gerenciamento de 
RCC 

100 - - 

RCC-1.6.3. 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 

100 - - 

RCC-1.6.4. 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 
no seu Decreto regulamentador 

100 - - 

RCC-1.7. Instituir mecanismos de cobranças pelos serviços de coleta de RCC não 
inclusos nos serviços de limpeza urbana e remoção de RCC de áreas privadas 

RCC-1.7.1. Regulamentação municipal da cobrança pela coleta pública e limpeza de áreas 
públicas e privadas utilizadas para disposição irregular de RCC 

100 - - 

RCC-1.8. Ampliar a fiscalização sobre geradores de RCC, em especial os de grande 
porte 

RCC-1.8.1. Regulamentação e capacitação de técnicos municipais para fiscalização e 
autuação quanto ao manejo ilegal de RCC 

100 - - 

RCC-1.9. Zelar para que os projetos de implantação de unidades para tratamento e 
disposição final de RCC sejam implantados de acordo com as normas técnicas e 
ambientais aplicáveis 

RCC-1.9.1. Elaboração de Termo de Referência para remediação de áreas degradadas pela 
disposição irregular de RCC e para projetos de unidades de tratamento e disposição final de 
RCC 

100 - - 

RCC-1.9.2. Licenciamento ambiental de projetos, tanto para recuperação de área de 
disposição irregular de RCC quanto para a criação de novas áreas para seu recebimento 

50 100 100 
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RCC-2.1. Estimular o desenvolvimento de pesquisas que avaliem alternativas para a 
reutilização e reciclagem de RCC 

RCC-2.1.1. Parcerias com instituições de ensino e governamentais para o desenvolvimento 
de alternativas e novas tecnologias de reciclagem de RCC 

50 100 - 

RCC-2.1.2. Reutilização e reciclagem dos RCC coletados, com reaproveitamento destes e 
destinação adequada para aqueles não passíveis de tratamento 

50 100 - 

RCC-2.2. Promover campanhas de mobilização social e educação ambiental voltadas 
para a gestão adequada dos RCC 

RCC-2.2.1. Implantação de programa de educação ambiental da população para a utilização 
de produtos reciclados de RCC 

50 100 - 

RCC-2.3. Implementar unidades de destinação e disposição de RCC 
RCC-2.3.1. Construção das unidades de gerenciamento de destinação (triagem, reciclagem) 
e disposição final de RCC  

20 70 100 

RCC-2.4. Promover a reutilização dos RCC em obras de aterro e recuperação de 
estradas vicinais 

RCC-2.4.1. Incorporação e utilização dos RCC coletados pelo poder público municipal e 
aqueles de grandes geradores em obras de terraplanagem e recuperação de estradas vicinais 

60 100 - 
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Quadro 2.6 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos da construção civil. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 

RCC-2.5. Promover e incentivar o uso de agregados reciclados de RCC nas obras 
públicas 

RCC-2.5.1. Idem Meta RCC-2.2.1 50 100 - 

RCC-2.6. Priorizar aquisições que tenham insumos derivados de reciclagem de RCC 
entre seus produtos 

RCC-2.6.1. Licitações públicas municipais e estadual destinando uma porcentagem dos 
insumos licitados àqueles provenientes de reciclagem de RCC 

50 70 100 

RCC-2.6.2. Aproveitamento pelo poder público municipal dos resíduos de RCC reciclados 50 70 - 

RCC-2.7. Incentivar que as prefeituras realizem o cadastro de carroceiros que 
realizam a coleta de RCC de pequenos geradores 

RCC-2.7.1. Cadastramento municipal de todos os coletores de RCC, sendo estes pessoas 
físicas ou jurídicas 

100 - - 

RCC-2.8. Incentivar a implantação de unidades de beneficiamento e reciclagem de 
RCC nos municípios-polo do estado 

RCC-2.8.1. Implantação das unidades previstas de beneficiamento e reciclagem de RCC 20 100 - 

RCC-2.8.2. Implantação de unidades de transbordo de RCC para reciclagem em local que 
possua essa capacidade 

20 70 - 
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RCC-3.1. Incentivar a regularização e implantação de unidades para destinação e 
disposição final adequada de RCC, visando seu uso futuro 

RCC-3.1.1. Fiscalização e regularização ambiental, junto ao estado ou município, de unidades 
de destinação e disposição de RCC 

50 80 100 

RCC-3.2. Realizar a remoção de RCC de áreas irregulares, com medidas para que os 
descartes irregulares não voltem a ocorrer no local 

RCC-3.2.1. Limpeza, remediação e recuperação de locais clandestinos de disposição de RCC 20 60 100 

RCC-3.2.2. Fiscalização municipal para coibir a disposição irregular de RCC e autuação dos 
infratores 

50 80 100 

RCC-3.3. Incentivar e fiscalizar a implantação e execução de programas de 
recuperação de áreas degradadas pela disposição inadequada de RCC 

RCC-3.3.1. Submissão dos planos e projetos de recuperação de áreas degradadas pela 
disposição irregular de RCC à aprovação do órgão ambiental competente 

50 100 - 

2.7. Resíduos sólidos das atividades agrossilvopastoris 

Quadro 2.7 – Metas para a gestão dos resíduos das atividades agrossilvopastoris - RAGRO. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RAGRO-1.1. Implementar o inventário estadual de RAGRO RAGRO-1.1.1. Realização do inventário estadual de RAGRO, com revisão a cada 4 anos 100 - - 

RAGRO-1.2. Implementar sistema declaratório anual para manejo de RAGRO 

RAGRO-1.2.1. Criação do sistema estadual de informações sobre RAGRO 100 - - 

RAGRO-1.2.2. 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 

100 - - 

RAGRO-1.3. Fiscalizar o manejo de RAGRO, em especial por parte de grandes 
geradores e agroindústria e matadouros públicos e/ou privados 

RAGRO-1.3.1. Intensificação das ações de monitoramento e fiscalização quanto à gestão e  
Gerenciamento de resíduos agrossilvopastoris 

50 100 - 

RAGRO-1.4. Apoiar e fomentar projetos de pesquisa voltados para o desenvolvimento 
de processos produtivos que promovam a redução da geração de resíduos 
agrossilvopastoris 

RAGRO-1.4.1. Parceria do Governo do Estado com instituições de pesquisa e empresas, 
públicas ou privadas, para desenvolvimento de tecnologias e métodos para a não geração, 
a redução e a reciclagem de RAGRO 

100 - - 

RAGRO-1.5. Promover campanhas de capacitação de pequenos agricultores e 
agricultores familiares no desenvolvimento de soluções para tratamento e destinação 
adequada RAGRO 

RAGRO-1.5.1. Treinamento e capacitação dos pequenos produtores e agricultores para 
 a segura utilização, manuseio e destinação adequada dos RAGRO 

30 70 100 

RAGRO-1.6. Promover e incentivar ações e programas de educação ambiental 
voltados para manejo sustentável dos resíduos agrossilvopastoris, enfatizando práticas 
de compostagem e destinação correta de agroquímicos e fertilizantes 

RAGRO-1.6.1. Capacitação ambiental dos pequenos produtores e agricultores para a 
otimização da produção agrícola, com reaproveitamento dos resíduos e adequado 
gerenciamento dos RAGRO 

30 70 100 
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RAGRO-2.1. Ampliação da Logística Reversa para todas as categorias de resíduos 
agrossilvopastoris que não possam ter solução técnica adequada no local onde são 
gerados, incluindo a coleta de embalagens de agroquímicos e fertilizantes geradas 
pelos micro e pequenos agricultores 

RAGRO-2.1.1. Implantação de unidades e pontos de coleta e recepção de embalagens  
dos produtos e  insumos utilizados nas atividades agrossilvopastoris, de forma a atender,  
satisfatoriamente, todas as áreas produtoras do estado 

50 70 100 

RAGRO-2.2. Incentivar iniciativas voltadas para a prática de produção de adubos 
orgânicos por meio de cooperativas de compostagem de RAGRO 

RAGRO-2.2.1. Realização de compostagem em locais com grande geração de resíduos 
orgânicos como subprodutos da produção agrossilvopastoril 

50 100 - 

RAGRO-2.3. Promover campanhas de capacitação de pequenos agricultores e 
agricultores familiares no desenvolvimento de soluções para tratamento e destinação 
adequada RAGRO 

RAGRO2.3.1. Idem Meta RAGRO 1.6.1. 30 70 100 
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Quadro 2.7 – Metas para a gestão dos resíduos das atividades agrossilvopastoris - RAGRO. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 

RAGRO-2.4. Fortalecer o sistema de devolução de embalagens de produtos 
agrossilvopastoris, envolvendo os micro e pequenos agricultores 

RAGRO 2.4.1. Idem Meta RAGRO 2.1.1 100 - - 

RAGRO-2.5. Incentivar mecanismos para aproveitamento energético de fração 
orgânica de RAGRO por meio do uso de biodigestores 

RAGRO 2.5.1. Incentivo fiscal para iniciativa de uso de biodigestores de RAGRO para  
a geração de energia 

100 - - 

2.8. Resíduos sólidos dos serviços de transporte 

Quadro 2.8 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos dos serviços de transporte - RST. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RST-1.1. Implementar inventário estadual de RST RST-1.1.1. Inventário estadual de RSI realizado 50 100 - 

RST-1.2. Incentivar a elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos por parte 
de geradores de RST 

RST-1.2.1. Completo atendimento à legislação federal quanto aos resíduos de transporte;  
com planos de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) de todos os estabelecimentos de 
transporte e prestadores de serviços de transporte devidamente elaborados 

30 80 - 

RST-1.2.2. Apresentação pelos prestadores de serviços de transporte do PGRS ao órgão 
ambiental, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, como item obrigatório 
e indispensável para o licenciamento 

50 100 - 

RST-1.3. Implantar sistema declaratório para geradores de RST 

RST-1.3.1. Criação do sistema estadual de informações de resíduos de transporte 100 - - 

RST-1.3.2. Apresentação de certificado de destinação ou disposição final dos resíduos, 
emitido por empresa credenciada e licenciada para o seu recebimento 

50 100 - 

RST-1.4. Fiscalizar o manejo dos RST, em especial quanto à disposição final 
adequada, por parte dos geradores 

RST-1.4.1. Intensificação das ações de fiscalização quanto a gestão de RST por parte dos 
geradores 

50 80 - 

RST-1.5. Implantar estrutura para gerenciamento de RST nas unidades de transporte 
público 

RST-1.5.1. Implantação de unidades de destinação e tratamento de RST nos principais 
geradores 

20 60 100 

RST1.5.2. 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 

60 100 - 
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 RST-2.1. Implantar estrutura que permita a segregação para coleta seletiva de RST 
nos terminais de transporte público 

RST-2.1.1. Coleta Seletiva implantada nas unidades geradoras de RST 30 60 80 

RST-2.1.2. Estabelecimento de parcerias com cooperativas de catadores para o 
recolhimento e a destinação dos resíduos não perigosos passíveis de reciclagem 

50 100 - 

RST-2.2. Dar destinação adequada aos RST RST-2.2.1. Destinação final adequada dos RST 30 80 - 

2.9. Resíduos sólidos das atividades minerárias 

Quadro 2.9 – Metas para a gestão dos resíduos das atividades de mineração - RMIN. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RMIN-1.1. Implementar o inventário estadual de RMIN RMIN-1.1.1. Inventário estadual de RMIN realizado 75 100 - 

RMIN-1.2. Fiscalizar o manejo dos RMIN por parte dos geradores 

RMIN-1.2.1. Completo atendimento à legislação federal quanto aos resíduos de  
Mineração, com Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) de todos os  
empreendimentos minerários devidamente elaborados 

50 100 - 

RMIN-1.2.2. Apresentação do PGRS ao órgão ambiental, acompanhado de Anotação  
de Responsabilidade Técnica, como item obrigatório e indispensável para o licenciamento 

100 - - 
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Quadro 2.9 – Metas para a gestão dos resíduos das atividades de mineração - RMIN. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 

RMIN-1.2.3. Intensificação das ações de fiscalização quanto à gestão dos RMIN, por parte  
dos geradores 

60 100 - 

RMIN-1.3. Exigir, como parte do processo de concessão e renovação de licenças, a 
apresentação do PGRS com relatórios periódicos que comprovem sua execução 

RMIN-1.3.1. Idem Metas RMIN-1.2.1 e RMIN-1.2.2 50 100 - 

RMIN-1.4. Incentivar que as empresas de exploração mineral desenvolvam 
programas de educação ambiental abordando a gestão adequada dos resíduos 
sólidos de mineração (RMIN) 

RMIN-1.4.1. Treinamento em educação ambiental dos funcionários como item integrante  
para o licenciamento 

50 100 - 

RMIN-1.5. Implementar sistema declaratório anual para manejo de RMIN 
RMIN-1.5.1. Implementação de sistema declaratório anual para geradores de resíduos 
de mineração, incluindo cadastro das empresas responsáveis pela coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos RMIN 

50 100 - 

2
 -

 T
ra

ta
m

e
n
to

 e
 

d
e
s
ti
n
a
ç
ã
o
 f
in

a
l 
d
e
 

R
M

IN
 

RMIN-2.1. Encerrar a disposição inadequada de RMIN RMIN-2.1.1. Disposição adequada de RMIN 50 100 - 

RMIN-2.2. Incentivar pesquisas que busquem alternativas para o reuso e reciclagem 
de RMIN 

RMIN-2.2.1. Parcerias firmadas com instituições de pesquisa públicas e privadas para  
o desenvolvimento de métodos e novas tecnologias para a reciclagem dos RMIN 

80 100 - 

RMIN-2.3. Incentivar a implantação de empresas que realizem a coleta, tratamento e 
disposição final de RMIN não inertes 

RMIN-2.3.1. Incentivos fiscais para implantação de empresas interessadas no manejo dos  
RMIN 

50 100 - 

 

2.10. Resíduos sólidos de Logística Reversa  

Quadro 2.10 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos de Logística Reversa - RLR. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
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RLR-1.1. Implementar o inventário estadual de RLR RLR-1.1.1. inventário com a quantificação de resíduos com LR implementada no Estado 30 100 - 

RLR-1.2. Realizar cadastro estadual de fabricantes e revendedores de RLR 
RLR-1.2.1. Desenvolvimento de sistema de informação para cadastro de empresas fabricantes 
e revendedores de RLR 

50 100 - 

RLR-1.3. Criação de mecanismos para a promoção da logística reversa. 

RLR-1.3.1. Leis e decretos devidamente implementados e atualizados disciplinando o  
manejo de RLR no estado de Rondônia em consonância com a Lei 12.305/2010; 

100 - - 

RLR-1.3.2. Acordos setoriais para a promoção da logística reversa implementados; 50 100 - 

RLR-1.3.3. Acordos implementados com instituições de ensino particulares, federais,  
Estaduais e municipais para a promoção, educação e desenvolvimento de tecnologias voltadas  
para RLR; 

100 - - 

RLR-1.3.4. Implementados os mecanismos e que permitam ao consumidor final a  
disponibilidade de locais para devolução de produtos/resíduos passíveis de logística reversa  

100 - - 

RLR-1.3.5. Implantação de equipamentos e locais apropriados para a devolução de resíduos 
passíveis de logística reversa locais, instituições e órgãos públicos.  

50 100 - 

RLR-1.3.6. População, revendedores, técnicos e gestores devidamente capacitados através  
de cursos de Educação Ambiental sobre os RLR. 

50 75 100 

RLR-1.4. Intensificação da fiscalização do manejo dos RLR 

RLR-1.4.1. Intensificação das ações de fiscalização quanto ao manejo dos RLR obrigatória,  
em especial aqueles considerados como resíduos perigosos; 

70 100 - 

RLR-1.4.2. Exigência, na forma da lei, a apresentação de relatórios anuais de fornecedores e 
fabricantes com balanço do quantitativo de resíduos de logística reversa recuperados; 

50 100 - 

RLR-1.4.3. Exigir para grandes geradores a declaração quantitativa e qualitativa anual dos 
 resíduos de logística reversa encaminhados para destinação adequada; 

30 80 - 
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Quadro 2.10 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos de Logística Reversa - RLR. 

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 

CURTO PRAZO 
(2019-2023) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) (%) (%) 
2
 –

 S
e
g
re

g
a
ç
ã
o
 e

 R
e
c
ic

la
g
e
m

 d
e
 R

L
R

 RLR-2.1. Promover ações para incentivo da reciclagem dos resíduos de logística 
reversa; 

RLR-2.1.1. RLR devidamente destinados para a reciclagem; 70 100 - 

RLR-2.2. Incentivar ações e campanhas de educação ambiental para desenvolver a 
conscientização de revendedores e usuários sobre a importância da logística 
reversa; 

RLR-2.2.1. Idem meta RLR-1.3.6. 50 75 100 

RLR-2.3. Incentivo a implantação de empresas/indústrias de reciclagem de 
resíduos de logística reversa no Estado; 

RLR-2.3.1. Incentivos fiscais para implantação de empresas interessadas na reciclagem dos  
RLR 

30 100 - 

RLR-2.4. Incentivar e mediar a institucionalização das cooperativas e associações 
de catadores como locais de recebimento de embalagens pós-consumo, 
estreitando a parceria com empresa compradoras ou receptoras do resíduos de 
logística reversa; 

RLR-2.4.1. Cooperativas e associações de catadores contribuindo para a gestão e manejo  
dos RLR 

80 100 - 

RLR-2.4.2. Promover a ampliação e readequação, quando possível, dos Pontos de 
 Coleta já existentes de forma a permitir o recebimento de outros tipos de resíduos, com a  
devida separação entre os mesmos; 

50 100 - 

RLR-2.5. Estabelecer nas normas e leis do estado e municípios para a utilização e 
reaproveitamento dos pneus reciclados  

RLR-2.5.1. Incorporação e utilização dos produtos oriundos da reciclagem de pneus e seus  
derivados em obras de engenharia, geração de energia, incorporação ao asfalto, outros. 

50 100 - 
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3. METAS PARA O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS GASES GERADOS NA 
BIODIGESTÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.1. Aspectos legais 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída em 2009 pela Lei nº 12.187, oficializa 
o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, de redução de emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões 
projetadas até 2020, buscando garantir que o desenvolvimento econômico e social contribuam para a 
proteção do sistema climático global. 

A referida lei estabelece como um de seus objetivos a redução das emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) oriundas das atividades humanas, nas suas diferentes fontes, inclusive a referente aos resíduos 
(Artigo 4º, inciso II). Estabelece ainda, em seu Artigo 11, que os princípios, objetivos, diretrizes e 
instrumentos das políticas públicas e programas governamentais em geral, deverão compatibilizar-se 
com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

Desta feita, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dada pela Lei nº 12.305/2010, definiu entre os 
seus objetivos a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 
minimizar impactos ambientais (Artigo 7º, inciso IV), e o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de 
gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, inclusive a recuperação e o aproveitamento energético (Artigo 
7º, inciso XIV). 

Entretanto, não se pode relegar a ordem de prioridades estabelecidas pela Lei nº 12.305/2010, que 
consistem na não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Na mesma lei supracitada, há o pronunciamento de que poderão ser utilizadas tecnologias e 
tratamento visando à recuperação energética dos RSU, desde que comprovada sua viabilidade técnica 
e ambiental e acompanhada da implantação de programa de monitoramento de emissão de gases 
tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. Portanto, os RSU podem ser utilizados como combustível em 
usinas de recuperação energética, desde que sigam a ordem de prioridade determinada pela PNRS.  

3.2. Dos gases gerados na biodigestão dos resíduos  

De acordo com Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), os principais setores 
responsáveis pelas maiores e mais significativas emissões de gases de efeito estufa são, 
respectivamente, a agropecuária e o de energia. O setor de tratamento de resíduos, dentre aqueles 
pesquisados, encontra-se na última posição, estando atrás também do setor industrial e o de atividades 
florestais. O maior gerador emitiu, no ano de 2012, 446.445 milhões de toneladas de CO2, enquanto o 
setor de resíduos foi responsável pela geração de 49.775 milhões de toneladas de CO2, no mesmo 
período, o que corresponde à apenas 11% das emissões do setor agropecuário e pouco mais de 4% 
do gerados pelos demais setores pesquisados (MCTI,2014). 

A geração do biogás em um aterro sanitário é iniciada alguns meses após o início do aterramento dos 
resíduos e continua por cerca de 15 anos, após seu encerramento. Para cada tonelada de resíduo 
disposto em um aterro sanitário, são gerados em média 200 Nm³ de biogás. Para que o biogás possa 
ser explorado comercialmente através de sua recuperação energética, o aterro sanitário deverá 
receber no mínimo 200 toneladas/dia de resíduos e ter uma capacidade mínima de recepção da ordem 
de 500.000 toneladas ao longo de sua vida útil (Lacerda et al., 2008). O poder calorífico do biogás, 
com 50% em volume de metano, é de 3.195 kcal/kg ou 13,37 MJ/kg, calculado de acordo com o 
software, desenvolvido pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2005). 

No caso da recuperação energética de biogás em aterros sanitários, diversos estudos apontam que 
para esta recuperação ser viável, a população contribuinte que destina os resíduos no aterro deve ser 
maior que 500.000 habitantes; outros estudos apontam populações ainda maiores. Para as novas 
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tecnologias empregadas em indústrias de reciclagem, é fundamental que haja segregação eficiente de 
resíduos ou que se busque por fontes cujos resíduos já venham segregados. 

Torna-se necessário estimular a adoção de novas tecnologias para a reciclagem ou recuperação 
energética dos resíduos, mas desde que haja escala suficiente que assegure a capacidade de 
pagamento pelos usuários e que seja respeitada a ordem de prioridades determinada pela Lei nº 
12.305/2010. 

3.2.1. Diretrizes para projetos de unidades de aproveitamento energético de biogás 

Conforme já informado anteriormente e considerando os dados supracitados, conclui-se que, embora 
o aproveitamento energético seja possível em aterros sanitários ou outras estruturas (biodigestores, 
tratamento térmico, dentre outras) isso não significa que o projeto de implantação para o 
aproveitamento energético seja viável técnica e economicamente. A aplicação de recursos públicos 
para esta finalidade deverá, obrigatoriamente, ser precedida de um amplo, completo e detalhado 
estudo de viabilidade técnica, financeira e ambiental, que justifique a sua implantação.   

Ressalta-se ainda que não se pode confundir ou comparar instalações simplificadas e de pequena 
escala, utilizadas para a biodigestão de resíduos agrícolas e de dejetos de animais com captura do 
biogás para geração de energia, as quais são empregadas em algumas propriedades rurais no sul do 
país, com aquelas necessárias para o reaproveitamento energético nos aterros sanitários. São 
sistemas absolutamente diferentes tanto em termos de tecnologia utilizada, processos envolvidos, 
custos financeiros e ganhos de escala. As experiências implementadas no sul do país são, em sua 
grande maioria, via utilização de biodigestores para o tratamento de dejetos de animais e alguns tipos 
de resíduos agrícolas. O que em nada se compara aos processos e tecnologias utilizados para os 
resíduos sólidos urbanos.  

Assim sendo, cabe ao estado de Rondônia criar meios de incentivos aos médios e grandes produtores 
rurais, que pela legislação ambiental vigente, são os responsáveis pela gestão dos resíduos gerados 
em seus empreendimentos, para que sejam adotadas tecnologias de tratamento de resíduos que 
possibilitem a recuperação energética dos mesmos. 

Em suma, ao que é de responsabilidade e competência do poder público gerenciar, a possibilidade de 
aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos somente deverá ser discutida após, como já 
dito anteriormente, um amplo, completo e detalhado estudo de viabilidade técnica, financeira e 
ambiental, que justifique a sua implantação. Mas nos casos em que a responsabilidade pelo 
gerenciamento dos resíduos é do gerador, compete ao estado de Rondônia promover incentivos para 
que viabilizem sua implantação.   

3.3. Sobre o aproveitamento energético do biogás 

O aproveitamento energético do gás de aterro, além de seu valor como fonte descentralizada de 
energia elétrica, reduz o potencial de efeito estufa dos gases emitidos na conversão do metano (CH4) 
em gás carbônico (CO2, segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC. 
Além disso, este aproveitamento pode substituir fontes fósseis de geração de energia da matriz por 
uma fonte renovável. Ainda assim, no Brasil, o aproveitamento de biogás responde por apenas pouco 
mais de 2% da capacidade instalada de geração de energia (3.517 MW) entre os projetos no âmbito 
do mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL), que é um mecanismo de flexibilização previsto no 
Protocolo de Quioto e que permite projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento 
possam ser utilizados para países desenvolvidos atingirem suas metas de redução de emissões 
(Brasil, 2010).  

De acordo com Figueiredo (2012), projetos de recuperação de gás de aterro e de geração de energia 
por combustão do gás devem estar atrelados a uma política de destinação otimizada de resíduos 
sólidos. Se for considerado o balanço energético de uma gestão de resíduos que englobe coleta 
seletiva, reuso e reciclagem de materiais e captação de gás de aterro para fins energéticos, ela é 
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fortemente positiva, pois soma a economia de energia advinda da produção de bens a partir de matéria 
prima reciclada – em vez da extração de novo recurso – com a geração de energia propriamente dita. 

Ainda segundo este autor, pode-se gerar energia a partir de resíduos sólidos tanto do gás de aterro, a 
partir da decomposição anaeróbica dos resíduos orgânicos, do papel e papelão, como a partir da 
combustão direta dos resíduos, via tratamento térmico. No entanto, na combustão, para se ter níveis 
aceitáveis de emissões de furanos, dioxinas e cinzas, além de tratamento do resíduo sólido da 
combustão, é necessário um investimento financeiro que, via de regra, não compensa a diferença de 
geração de energia, mesmo contabilizando as emissões evitadas de gases causadores do efeito estufa 
– GEEs (Dijkgraaf e Vollebergh, 2004; 2008).  

Na Alemanha, por exemplo, o alto investimento em instalações adequadas para a combustão de lixo 
com geração de energia forçou o país a importar resíduos sólidos da Itália para compensar o custo 
investido e fornecer a energia planejada quando a geração de resíduos não atendeu as previsões 
(Observ’er, 2008).  

Segundo Hauser (2006), a utilização de 200 t/dia da fração orgânica dos RSU já permite a implantação 
de uma usina de tratamento térmico com capacidade de 2 MW de potência, suscetível a atender uma 
população de 20 mil habitantes. Porém, de acordo com Menezes e colaboradores (2000), a geração 
de energia elétrica se torna viável em instalações com capacidade de processamento acima de 250 
t/dia, sendo que abaixo dessa capacidade a energia é aproveitada apenas para uso próprio da usina. 

No Brasil, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), prevê a 
compra da eletricidade do biogás de aterro. Entretanto, nenhum projeto foi apresentado devido ao 
preço não ser atrativo o suficiente, e também ao alto índice de nacionalização. Todos os créditos de 
carbono gerados em projetos financiados pelo PROINFA são atribuídos às Centrais Elétricas 
Brasileiras – Eletrobrás. Esse fato certamente pesou na decisão dos empreendedores do setor. Apesar 
da viabilidade técnica, devem ser discutidas políticas de incentivo econômico visando melhorias, para 
viabilizar a implantação de novos projetos. Portanto, construir um aterro sanitário com o objetivo 
principal de vender energia elétrica a partir do biogás é economicamente inviável. Dessa maneira, 
entende-se que o aproveitamento energético do gás de aterro deve ser encarado como uma atividade 
secundária ou complementar (Costa, 2006). 

3.4. Metodologias de cálculo para a estimativa da geração de biogás em aterros 

A qualidade do gás de aterro (LFG – Landfill gas) depende do sistema microbiológico, do substrato 
(resíduo) sendo decomposto e das variáveis específicas do aterro como acesso a oxigênio para o 
aterro e o teor de umidade (HAM; MORTON, 1989). O LFG é tipicamente descrito como consistindo 
de aproximadamente 50 por cento de metano e 50 por cento de dióxido de carbono com menos de 1 
por cento de outros componentes gasosos, inclusive sulfetos de hidrogênio (H2S) e mercaptanos.  

Muitas metodologias para estimativa teórica da produção de gás metano em locais de deposição de 
resíduos sólidos urbanos são encontradas na literatura. Esses métodos variam em suas 
considerações, em sua complexidade e na quantidade de dados de que necessitam. Segundo 
CETESB/SMA (2003), os métodos variam de uma aproximação grosseira, considerando somente a 
quantidade de resíduo sólido doméstico (RSD) disposta no aterro, até métodos que considerem uma 
cinética de geração de biogás em função de três tipos importantes de parâmetros (condições climáticas 
locais, concentração de nutrientes no solo e composição do resíduo). 

De acordo com Necker (2017), as modelagens matemáticas são ferramentas necessárias para 
entender três processos, que são: as emissões de LFG (landfill gás, ou biogás, ou gás de aterro), a 
recuperação de biogás mediante sua extração e a oxidação do metano. Os modelos matemáticos são 
também ferramentas úteis e econômicas para avaliar o potencial de geração de LFG no local (BRITTO, 
2006). 

De acordo com Fernandes (2009), os modelos existentes para quantificação da produção de gases 
em aterros sanitários podem ser estequiométricos (cálculo estático) ou estimativas cinéticas 
(simulação dinâmica). No modelo estequiométrico, é feito o cálculo da produção máxima teórica, 
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levando em consideração as reações de decomposição anaeróbia da matéria orgânica. Nas 
estimativas cinéticas, as taxas de produção de gás são descritas por modelos empíricos, baseados 
em equações matemáticas, que simulam o processo biológico e físico-químico da produção de biogás 
no aterro.  

A produção de gás total e a taxa em que os gases são gerados podem variar de modelo para modelo, 
e o parâmetro de insumo mais importante que é comum a todos eles é a quantidade do resíduo 
presumido passível de decomposição (Banco Mundial, 2004). Outro fator importante é a quantidade 
de tempo calculada entre a colocação do resíduo e o começo da decomposição anaeróbia ou fase 
metanogênica dentro da massa do resíduo (Figueiredo, 2007).  

Ainda de acordo com Figueiredo (2012), qualquer modelo de produção é bom se os dados de entrada 
são confiáveis e, frequentemente, há conjecturas muito amplas necessárias com respeito a estimar 
quantidades e tipos de resíduos. Portanto, considera-se apropriado usar um modelo simples, que 
empregue um menor número de parâmetros, os quais possam ser coletados mais facilmente, segundo 
as condições específicas do local. 

Em relação à proporção de metano contido no biogás, Cintra (2003), em sua pesquisa sobre a 
influência da recirculação de chorume cru e chorume inoculado na digestão anaeróbia de resíduos 
sólidos urbanos, utilizou nove reatores anaeróbios como unidades de simulação de células de aterro 
e encontrou valores percentuais de metano no biogás variando entre 20% e 60%. 

3.4.1. Exemplos de alguns modelos de estimativa de produção de biogás  

• Modelo Tchobanoglous, Thessen e Vigil 

O modelo Tchobanoglous, Thessen e Vigil (TCHOBANOGLOUS et al., 1993) foi desenvolvido para 
determinar o volume de gás a partir dos componentes lentamente e rapidamente biodegradáveis do 
resíduo e da constituição química de cada um de seus elementos. O volume de gás estimado, 
calculado pela Equação 1, supõe a conversão completa dos resíduos orgânicos biodegradáveis em 
CO2 e CH4.  

 

Fonte: Tchobanoglous et al. (1993). 

Os índices “a”, “b”, “c” e “d” são estimados pela constituição típica de diversos componentes do resíduo 
doméstico. Em geral, os materiais orgânicos presentes nos resíduos são divididos em duas 
classificações: materiais que se decompõem rapidamente (duração de três meses a cinco anos) e 
materiais que se decompõem lentamente (até 50 anos ou mais). 

• Modelo MODUELO 

O MODUELO foi desenvolvido pela Universidade da Cantabria – Espanha, para a avaliação ambiental 
de aterros de resíduos sólidos (CORTÁZAR e MONZÓN, 2007). É uma ferramenta para modelar, 
operar e monitorar as medidas de proteção ambiental – coleta e sistema de tratamento dos lixiviados, 
coleta de biogás – em aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Na versão mais recente do 
modelo, MODUELO 2, o fluxo diário dos poluentes orgânicos contidos no lixiviado, o fluxo e 
composição do biogás liberado e o modelo de biodegradação são estimados de forma mais precisa. 

O MODUELO 2 estima a vazão de líquidos lixiviados, sua contaminação orgânica, o volume e 
composição do gás gerado ao longo do tempo como consequência da água que flui devido à 
degradação da matéria orgânica no aterro. O modelo parte da revisão de modelos existentes, 
adaptando-os a uma representação tridimensional do aterro, constituída de camadas formadas por 
células quadradas de seção horizontal. Desde que foi criado em 1998, o MODUELO tem sido utilizado 
para a simulação de casos, experimentos de laboratório e instalações em escala real. Os resultados 
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dessas aplicações foram encorajadores, mas revelaram alguns aspectos do programa que precisavam 
de modificações. No MODUELO 2 foram incluídos alguns detalhes operacionais e incorporados novos 
fenômenos hidrológicos (CORTÁZAR e MONZÓN, 2007).  

O modelo calcula, a partir da umidade, a matéria orgânica dissolvida no lixiviado, expressa como 
contendo C, H, N, O e S em forma de matéria biodegradável, não biodegradável, NH3 procedente da 
degradação de nitrogênio orgânico e os parâmetros DBO (demanda bioquímica de oxigênio) e DQO 
(demanda química de oxigênio). 

Os fenômenos de decomposição são simplificados em dois, ambos com cinética de primeira ordem: a 
dissolução da matéria orgânica sólida hidrolisável e a degradação biológica anaeróbia da matéria 
dissolvida biodegradável. A matéria que aparece contaminando o lixiviado é constituída por 
substâncias que foram dissolvidas, porém não foram degradadas até biogás, por não serem 
biodegradáveis ou por não ter transcorrido tempo suficiente (FERNANDES, 2009).  

A decomposição da matéria orgânica dissolvida (DMb) a gás (BM) segue uma cinética de primeira 
ordem com velocidade kbio constante e igual para todas as substâncias biodegradáveis. A cinética de 
degradação final somente é aplicada para a fração biodegradável do carbono, hidrogênio, oxigênio e 
nitrogênio (enxofre e cinzas não sofrem degradação final), conforme Equações 2 e 3. 

 

Fonte: Figueiredo, 2012. 

Nessas equações, ΔDMbGás é o incremento no conteúdo de substância biodegradável dissolvida na 
célula k devido à conversão em biogás.  

Ao término da degradação, toda a matéria orgânica biodegradável hidrolisada (CaHbOcNd) se 
transforma em dióxido de carbono, metano e amônio.  

Tanto o metano como o dióxido de carbono gaseifica-se de maneira imediata e são extraídos 
diretamente. No entanto, o NH3 permanece dissolvido no lixiviado. Não são considerados, portanto, os 
fenômenos de dissolução do gás no lixiviado e migração do mesmo. A matéria orgânica que foi 
hidrolisada, porém não degradada, aparece como contaminação no líquido infiltrado. São estimadas 
as quantidades globais de biogás e contaminantes que serão emitidos pelo aterro, com uma precisão 
temporal sempre menor que a diária, porque não se incluem os fenômenos que retardam o movimento 
de gás para o exterior. Assim, por exemplo, a quantidade mensal de biogás emitido poderia ser 
conhecida com aproximação aceitável (supondo que ao final do tempo, todo o gás é gerado), porém a 
que emana diariamente do aterro não poderia. 

• Modelo Scholl–Canyon (Metodologia do Banco Mundial) 

De acordo com Figueiredo (2012), o modelo Scholl–Canyon está baseado na premissa de que há uma 
fração constante de material biodegradável no aterro por unidade de tempo. Trata-se de um modelo 
cinético de primeira ordem e é usado para avaliar a produção de metano durante a vida de um aterro. 

O modelo empírico mais amplamente aceito, de primeira ordem, da decomposição e usado pela 
indústria e por agências reguladoras, inclusive a EPA (Environmental Protection Agency), é o modelo 
Scholl-Canyon. A equação de primeira ordem é dada pela Equação 4: 

 

Fonte: Figueiredo, 2012. 

Na qual QCH4i é o metano produzido no ano i; k é a constante da geração de metano; Lo, o potencial 
da geração de metano; mi, a massa de resíduo despejada no ano i; t, a quantidade de anos após o 
fechamento. 
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No modelo Scholl-Canyon é prática presumir que o biogás gerado consiste de 50% de metano e 50% 
de dióxido de carbono para que o biogás total produzido seja igual a duas vezes a quantidade de 
metano. 

O modelo Scholl-Canyon prediz a produção de biogás durante algum tempo como uma função da 
constante de geração de biogás (k), do potencial de geração de metano (Lo) e das projeções do 
resíduo futuro. A EPA designa valores pré-estabelecidos para cada um desses parâmetros para uma 
avaliação preliminar conservadora do aterro. Esses parâmetros de insumo devem ser selecionados 
com conhecimento das condições de aterro específicas e da localização geográfica. 

O valor de k é primariamente uma função de quatro fatores: o teor de umidade da massa de resíduos; 
da disponibilidade de nutrientes para os micro-organismos que decompõem os resíduos; do pH da 
massa de resíduos e da temperatura da massa de resíduos (EPA, 2005). 

O potencial de geração de metano, Lo, é dependente da composição do resíduo e, em particular, da 
fração de matéria orgânica presente. O valor de L0 é estimado com base no conteúdo de carbono do 
resíduo, na fração de carbono biodegradável e num fator de conversão estequiométrico (Banco 
Mundial, 2004). 

• LandGEM 

O LandGEM (Landfill Gas Emissions Model) é um programa desenvolvido pelo Control Technology 
Center (CTC) da EPA (EPA, 2005). Trata-se de um modelo matemático utilizado para contabilizar 
quantidade e variações na geração de gases em aterros, calculando, além do metano, a emissão de 
49 outros componentes. 

O LandGEM utiliza os mesmos cálculos que o modelo Scholl-Canyon, mas divide a massa de resíduos 
por dez. A equação usada no LandGEM, versão 2.01, considera a geração de metano a cada ano, 
similar ao Scholl-Canyon. Porém, a equação revisada do LandGEM, versão 3.02, considera a geração 
de metano a cada 0.1 incremento de ano, produzindo uma pequena redução na estimativa das 
emissões comparada à versão anterior (THOMPSON et al., 2009). 

O LandGEM é uma ferramenta que pode ser usada para estimar as taxas de emissão de biogás, 
metano, dióxido de carbono, compostos orgânicos não metânicos e os poluentes atmosféricos 
individuais de aterros de resíduos sólidos. O modelo pode usar dados específicos do local para estimar 
as emissões ou parâmetros padrão, se não houver dados específicos do local. 

O modelo contém dois conjuntos de parâmetros padrão, o padrão CAA (Clean Air Act) e os padrões 
de inventário. Os padrões CAA foram definidos com base em regulamentos federais para os aterros 
de RSU estabelecidos pelo CAA e podem ser usados para determinar se um aterro está sujeito aos 
requisitos de controle desses regulamentos. Os padrões de inventário são baseados em fatores de 
emissões EPA e podem ser usados para gerar estimativas de emissão de uso em inventários de 
emissões e autorizações de ar na ausência de dados de teste específicos do lugar (EPA, 2005). 

O programa LandGEM adota uma equação de primeira ordem para calcular a estimativa anual das 
emissões pelo período especificado, dada pela Equação 5: 

 

Fonte: Figueiredo, 2012. 

Na qual QCH4 é a geração anual de metano para o ano calculado (m³/ano); i = 1 - acréscimo por ano; n 
corresponde ao ano do cálculo (ano inicial de abertura do aterro); j = 0,1 é acréscimo por ano; k é a 
taxa de geração de metano (ano-1); Lo é o potencial de geração de metano (m³/ton); Mi é igual à massa 
de resíduos recebidos no ano em cada seção (ton); tij corresponde ao ano, em cada seção, de 
recebimento da massa de resíduos (tempo com precisão de decimais). 
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Os parâmetros Lo e k são os mais importantes, pois refletem variações de acordo com local, clima e 
tipo de resíduos. Teoricamente, o fator k varia de 0,003 a 0,21 (ano-1). 

Segundo IPCC (2006), as taxas mais rápidas (k = 0,2) estão associadas com condições de alta 
umidade e materiais de rápida degradabilidade, como resíduos alimentares. As taxas mais lentas de 
decomposição (k = 0,002) estão associadas com as condições de local seco e resíduos lentamente 
degradáveis, como madeira ou papel. 

Já o fator Lo é proporcional à porcentagem de matéria orgânica presente nos resíduos, e pode variar 
de 0 (ausência de material degradável) até 300 m³/ton (CEPEA, 2004). No Quadro 3.1, são mostrados 
os valores recomendados pela EPA e Banco Mundial para k e Lo. 

Quadro 3.1 Valores de K e Lo recomendados pela EPA e Banco Mundial 

Parâmetros EPA Banco Muncial 

k (ano-1)  0,04  0,06  

L0 (m3 CH4.tRSU-¹)  100  170  

Fonte: Figueiredo, 2012, apud Borba, 2006. 

Valores típicos para o parâmetro Lo (potencial de geração de metano) variam de 125 a 310 m³ de 
metano/tonelada de resíduo. Tem havido também a percepção de que à medida que aumentam e 
melhoram os programas de reciclagem e de compostagem, mais material orgânico, como resíduo de 
alimentos e papel, deixam de ser enviados a aterros, reduzindo a quantidade de biogás produzida. No 
entanto, as iniciativas de reciclagem têm alcançado mais êxito até o momento na remoção de materiais 
inorgânicos do fluxo do resíduo, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. 
Como consequência, a prática não mostra que o valor de Lo aplicável diminua significativamente. A 
EPA norte-americana usa um valor pré-estabelecido para Lo igual a 100 m³ de metano/tonelada de 
resíduo. 

A designação pré-estabelecida para o Lo já reconhece que há uma mistura de resíduos orgânicos que 
podem ser decompostos e de resíduos inorgânicos sendo depositados num aterro típico. Se houver 
dados precisos em relação às quantidades e tipos de resíduos, pode ser possível refinar a avaliação 
de modelagem usando como designações de parâmetros diretrizes para o fator de Lo. Seria necessário 
tornar a avaliação de geração de biogás global uma soma das curvas geradas para os vários tipos de 
resíduos. No Quadro 3.2 , são mostrados os valores de L0 sugeridos pelo BANCO MUNDIAL (2004). 

Quadro 3.2 - Valores de Lo em m³/tonelada sugeridos para o conteúdo do resíduo orgânico. 

Categoria do Resíduo  Valor mínimo para L0  Valor máximo para L0  

Relativamente inerte  5 m³.ton-1 25 m³.ton-1 

Moderadamente degradável  140 m³.ton-1 200 m³.ton-1 

Altamente degradável  225 m³.ton-1 300 m³.ton-1 

Fonte: Figueiredo, 2012, apud Banco Mundial, 2006. 

A metodologia, sugerida por IPCC (2006) para o cálculo de geração de biogás em aterros sanitários, 
possibilita o cálculo de Lo, conforme Equações 6, 7 e 8: 

 

Fonte: Figueiredo, 2012. 

Nessa equação, L0 é o potencial de geração de metano em Gg CH4/Gg resíduo; DOC corresponde à 
fração de carbono orgânico degradável no resíduo em massa, Gg C /Gg resíduo; DOCf corresponde 
à fração de carbono orgânico degradável que se decompõe; MCF é o fator de correção para 
decomposição aeróbia (fração); F é a fração de CH4 no biogás gerado; 16/12 é a razão peso molecular 
(CH4 /C). 

 

Fonte: Figueiredo, 2012. 
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na qual, DOCi corresponde à fração de carbono orgânico degradável no tipo de resíduo i; e Wi 
corresponde à fração de resíduos por categoria. 

 

Fonte: Figueiredo, 2012. 

Nessa equação: 

A = papel e papelão (17,1%); 

B = tecidos (2,6%); 

C = resíduos de alimentos (44,9%); 

D = madeira (4,7%); 

E = borracha e couro (0,7%). 

Segundo Figueiredo (2012), as porcentagens apresentadas, sobre a composição dos resíduos, são 
sugeridas por IPCC (2006) para os países da América do Sul caso não haja dados locais disponíveis. 

3.5. Incerteza das estimativas de produção de biogás e emissões de gases de efeito estufa 

As estimativas de emissões de GEE estão sujeitas a incertezas devido à imprecisão de dados básicos 
utilizados, como também ao conhecimento incompleto dos processos que originam as produções e 
consequentes emissões dos gases. A incerteza das estimativas não pode ser totalmente eliminada e 
o objetivo principal de um estudo deve ser o de produzir estimativas acuradas, ou seja, que não sejam 
nem subestimadas nem superestimadas, buscando, ao mesmo tempo e na medida do possível, 
aumentar a precisão das estimativas (MCT, 2010). 

Para as estimativas do Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, as 
incertezas das estimativas variaram em relação às características de cada setor, dos dados disponíveis 
e dos recursos que puderam ser investidos na determinação de fatores de emissão mais adequados 
às circunstâncias brasileiras. A incerteza do inventário é função da incerteza associada a cada um dos 
dados de atividade, fatores de emissão e outros parâmetros utilizados nas estimativas. A quantificação 
da incerteza de cada dado é uma informação tão difícil de avaliar quanto a própria informação desejada 
(MCT, 2010). 

Os resultados da análise de incerteza para as estimativas de emissão de CH4 do inventário nacional 
são mostrados no Quadro 3.3. Verifica-se que as maiores incertezas associadas às emissões de CH4 
são no setor de resíduos (tratamento de resíduos), com 37% de incerteza, como verificado pelo MCT 
(2010). 

Quadro 3.3 – Precisão das estimativas de emissão de gás metano – CH4. 

SETOR INCERTEZA (%) 

Energia 26 

• Queima de combustíveis 31 

• Emissões fugitivas 44 

o Mineração de carvão 73 

o Extração e transporte de petróleo e gás natural 54 

Processos industriais (indústria química) 14 

Agropecuária 31 

• Manejos de dejetos de animais 38 

• Cultura de arroz 45 
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• Queima de resíduos agrícolas 32 

Tratamento de Resíduos 37 

• Lixo 56 

• Esgoto 36 

o Industrial 56 

o Doméstico 47 

Fonte: MCT, 2010. 

As incertezas associadas às estimativas de produção de biogás de aterros sanitários são altas pela 
dificuldade de se determinar com precisão os períodos e as quantidades da produção de biogás. 
Alguns projetos de aproveitamento de metano deram um retorno de apenas 10% das estimativas de 
geração de metano por modelos (Thompson et al., 2009).  

Os modelos de biogás de aterro recebem críticas devido à pobre acurácia e à insuficiente validação 
dos dados. A maioria dos resultados dos modelos não tem sido confrontada com os dados de 
aproveitamento do biogás.  
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