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1 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 artigos16 e 17 da Lei Federal 
nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e seu Decreto Regulamentador nº 7.704 de 23 de dezembro 
de 2010”. 

O presente Subproduto 4.8 contempla o Documento Consolidado do Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos de Rondônia – PERS/RO, onde são apresentados em síntese todos os 
estudos, relatórios e documentos para atendimento das etapas que compuseram a elaboração do 
presente Plano. 

O PERS/RO é parte de um processo que objetiva provocar uma gradual mudança de atitudes e 
hábitos da sociedade, cujo foco vai desde a geração até a destinação final dos resíduos. Portanto 
esse plano vai além da finalização de um documento, pois corresponde a todo um processo que 
parte da elaboração, implementação, acompanhamento e vai até sua revisão. O PERS/RO 
contempla todo o território do Estado, para um horizonte de vinte anos com revisões a cada quatro 
anos. Encontra-se compatível e integrado com as demais políticas, planos e disciplinamentos do 
Estado relacionados à gestão do território, visando: 

• A proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

• A não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, bem 
como a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; 

• O estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 

• O incentivo à indústria de reciclagem; 

• A gestão integrada de resíduos sólidos; 

• A capacitação técnica continuada em gestão de resíduos sólidos; 

• Consorciamento municipal para a gestão de resíduos sólidos urbanos; 

• A integração de catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme Art. 70 da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O PERS/RO aponta caminhos, orienta investimentos, como também define diretrizes para os 
planos das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregionais, bem como para os 
planos municipais e intermunicipais de gestão integrada e para os planos de gerenciamento dos 
grandes geradores de resíduos. 

A estruturação dos trabalhos para a elaboração do PERS/RO encontra-se apresentada na 
seguinte ordem: 

PRODUTO 2: Estudo de regionalização e proposição de arranjos intermunicipais. 

Áreas potencialmente favoráveis para a destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos 
intermunicipais. 

Critérios de agregação de municípios para a identificação dos arranjos. 

PRODUTO 3: Estudos de prospecção e escolha do cenário de referência. 
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PRODUTO 4: Elaboração das diretrizes e estratégias para a implementação do PERS/RO e 
Documento Consolidado 

Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

Proposição de normas e diretrizes para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; 

Proposição de medidas a serem aplicadas em áreas degradadas objeto de recuperação em razão 
da disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos; 

Metas para a gestão dos resíduos sólidos; 

Programas, projetos e ações para a gestão dos resíduos sólidos; 

Investimentos necessários e fontes de financiamento; 

Sistemática de acompanhamento, controle e avaliação da implementação do PERS/RO; 

Os produtos referentes ao Projeto de Mobilização Social e Divulgação e o Panorama dos 
Resíduos Sólidos no Estado de Rondônia serão apresentados e documentos separados.  
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2 ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE ARRANJOS INTERMUNICIPAIS 

2.1 Áreas potencialmente favoráveis para a destinação ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos 

Considerações iniciais: 

Preliminarmente à avaliação de áreas potencias para implantação de unidades de destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, faz-se necessário delimitar o conceito de 
“destinação final de resíduos” à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída 
pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

(...) 

VII - Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui 
a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do 
SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposição final, observando 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

Observa-se que o conceito de destinação final abrange alternativas à disposição dos resíduos 
sólidos por meio da reutilização, reciclagem (precedidas da segregação e coleta seletiva), 
compostagem, recuperação e aproveitamento energético. 

Ademais, a PNRS inovou ao trazer à tona o conceito de disposição final ambientalmente 
adequada, a saber:  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

(...) 

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos 
em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos;  

Neste contexto, a PNRS, por meio do inciso XV do Art. 3º da Lei 12.305/2010, classifica como 
rejeitos aqueles resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento 
e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

Para além dos termos conceituais definidos na PNRS, a ausência de ações estruturantes 
(políticas, planejamento, gestão, educação e de infraestrutura) nos municípios resulta que a maior 
parte dos resíduos que poderiam ter uma destinação final adequada, são encaminhados para 
disposição final, passando a ser tratados como rejeitos. Além disso, em parte dos municípios de 
Rondônia esse descarte ainda ocorre de forma ilegal, nos chamados lixões – inclusive na capital, 
Porto Velho. 

Uma vez entendidos os conceitos de destinação final e disposição final é possível avançar na 
questão da seleção de áreas potenciais.  

O conceito de destinação final abre um leque de opções para as formas de destino, tais como: 
unidades de triagem, pontos de entrega voluntária, unidades de compostagem, áreas de triagem e 
transbordo, usinas de aproveitamento energético, entre outros. Neste sentido, considerando o 
escopo do PERS, a abordagem adotada neste estudo terá como horizonte a disposição final dos 
rejeitos. Neste sentido a indicação das áreas potenciais se limitará à definição de regiões para 
implantação de unidades para disposição final de rejeitos originários dos serviços de limpeza 
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urbana – os aterros sanitários (AS) ou Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP). 

No entanto, é preciso reconhecer os limites técnicos que a identificação de áreas – ainda que em 
caráter potencial – apresenta no escopo de um Plano de Resíduos. Essa identificação depende 
de estudos específicos de engenharia, tais como projetos básicos e executivos, voltados para a 
concepção das unidades (AS ou ASPP). É por meio desses estudos que são levantadas as 
informações de ordem técnica que indicarão se as áreas atendem aos requisitos de engenharia 
para edificação e operação de um aterro. Além disso, a seleção da área precisa ser compatível 
com os planos de regionalização da gestão integrada de resíduos sólidos, bem como obedecer às 
restrições de localização, tais como Área de Segurança Aeroportuária (ASA), distância de núcleos 
urbanos, zoneamento socioambiental, entre outros. 

Assim, no presente estudo será adotado como procedimento a identificação de macro áreas 
potenciais para alocação de glebas destinadas à implantação dos AS ou ASPP. No apontamento 
destas macroáreas serão consideradas orientações de natureza técnica e legal. 

Neste sentido, a metodologia adotada consistirá na adoção de um filtro inicial dos espaços 
legalmente disponíveis para a implantação de aterros sanitários, a partir dos quais poderão ser 
realizados os estudos de engenharia para seleção das glebas destinadas a implantação da 
unidade.  

Para identificação das macroáreas ainda será levado em conta os arranjos intermunicipais a 
serem propostos, nos quais são indicados os municípios onde recomenda-se a implantação dos 
aterros sanitários regionais ou individuais.  

2.2 Breve panorama da disposição final dos rejeitos no estado de Rondônia 

Atualmente, existem cinco aterros sanitários em operação no estado de Rondônia. São eles: 

• Aterro Sanitário de Ariquemes: Localizado no município de Ariquemes e ocupando uma 
área de 17 hectares, o AS atende atualmente aos municípios de Ariquemes, Buritis, 
Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, 
Machadinho, Monte Negro, Rio Crespo, Theobroma, Itapuã do Oeste Alto Paraíso e Vale 
do Anari. Para o ano de 2019 existe a expectativa que os municípios de Ouro Preto do 
Oeste e Nova União também enviem seus rejeitos para Ariquemes. A gestão e operação 
do aterro é realizada pelo CISAN RO. 

• Aterro Sanitário de Cacoal: Localizado no município de Cacoal, trata-se de um aterro da 
iniciativa privada. Está localizado a 24 km do centro do município, ocupando uma área de 
138 hectares, com capacidade para receber 300 t de resíduos por dia. Atualmente, o aterro 
recebe 200 t por dia (MFM Ambiental, 2018)1, é operado pela empresa MFM Ambiental e 
atende aos municípios de Alta Floresta D’ Oeste, Cacoal, Espigão D’ Oeste, Ministro 
Andreazza, Parecis, Pimenta Bueno, Presidente Médici e São Felipe D’ Oeste.  

• Aterro Sanitário de Vilhena: Localizado no município de Vilhena, trata-se de um aterro da 
iniciativa privada, operado pela MFM Ambiental. O aterro ocupa uma área de 475 hectares, 
com capacidade para receber 300 t de resíduos por dia. Atualmente recebe cerca de 120 t 
por dia dos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Pimenteiras D' 
Oeste e Vilhena (MFM Ambiental, 2018).  

• Aterro Sanitário de Novo Horizonte D’oeste: O Aterro Sanitário de Novo Horizonte D'Oeste, 
pertencente ao Consórcio CIMCERO, atualmente recebe RSU dos municípios de Alto 
Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, 
Rolim de Moura, Santa Luzia D'Oeste e Seringueiras. Os municípios de São Miguel do 
Guaporé, Alvorada D' Oeste, São Francisco do Guaporé estão em trâmites finais para 

 
1 Disponível em http://mfmambiental.com/revista/. Acesso 10/09/2018 
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encerrar seus lixões e encaminhar ao Aterro. Teixeirópolis encaminha para Cacoal e está 
em fase de mudança para Novo Horizonte por ser economicamente mais viável. O aterro 
está licenciado para receber 200 ton/dia. 

• Aterro Sanitário de Nova Mutum: Localizado no município de Porto Velho, no Distrito de 
Nova Mutum, o aterro foi construído pelo Consórcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), 
responsável pela Usina Hidrelétrica de Jirau I. A operação do aterro é de responsabilidade 
da Prefeitura de Porto Velho e recebe resíduos apenas de comunidades rurais do 
município: Jaci Paraná, Nova Mutum, Ponta do Abunã, União Bandeirantes e Fortaleza do 
Abunã. Segundo informações levantadas junto a SEMUSB (Subsecretaria Municipal de 
Serviços Básicos de Porto Velho) o aterro recebe aproximadamente 18 t por dia de 
rejeitos2. 

Além destas unidades em operação, encontra-se implantado um aterro sanitário no município de 
Ji-Paraná. Trata-se de um investimento privado, sendo o aterro projetado para atender Ji-Paraná 
e mais sete municípios da região, porém, até a conclusão dos levantamentos para a elaboração 
do PERS o mesmo ainda não encontrava-se em operação. 

No município de Jaru também há a previsão de implantação de um aterro sanitário, que segundo 
informações levantadas junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio 
Ambiente, encontra-se em fase de obtenção da Licença de Instalação pela SEDAM. A Secretaria 
Municipal informou ainda que o aterro irá atender apenas ao município de Jaru3.  

2.3 Disposição final de resíduos sólidos originários da limpeza urbana 

Conforme conceituado anteriormente, compreendem-se como áreas para disposição final de 
resíduos sólidos originários da limpeza urbana os Aterros Sanitários (AS) e Aterros Sanitários de 
Pequeno Porte (ASPP). É comum que existam variações no arranjo dessas estruturas, por 
exemplo, as chamadas Centrais de Resíduos, que nada mais são do que empreendimentos que 
abrangem aterros sanitários associados com outras unidades de gerenciamento de resíduos 
sólidos, tais como as unidades de compostagem e as áreas de triagem e transbordo. 
Logicamente, os critérios de implantação e operação de AS ou ASPP associados a Centrais de 
Resíduos são os mesmos aplicados caso fossem alocados individualmente.  

A definição das áreas para implantação dessas estruturas depende de uma série de variáveis 
socioambientais, técnicas/operacionais e econômicas. Neste sentido, reconhecer tais restrições 
precede a definição de áreas potenciais para implantação das unidades de destinação final. Além 
disso, devem ser levados em conta os arranjos para gestão dos resíduos sólidos, a partir dos 
quais serão definidas as estruturas a serem compartilhadas regionalmente e, consequentemente, 
a melhor localização para atender esse uso compartilhado. 

2.3.1 Restrições e impeditivos para implantação de unidades de disposição final de rejeitos 

A definição de áreas para implantação de aterros sanitários deve levar em conta restrições de 
ordem ambiental, social, técnica, econômica e legal. Assim, além de apresentar os menores riscos 
à saúde pública e ao meio ambiente, a área precisa atender aos critérios legais e normativos.  

No processo de identificação das áreas potenciais é preciso observar os fatores que compõem o 
ambiente, de forma a subsidiar as escolhas mais adequadas. As principais restrições para locação 
das áreas de aterros são: distância da malha urbana, Unidades de Conservação e área de 
segurança de aeroportos, além da distância mínima de corpos hídricos superficiais e lençol 
freático. 

 
2 Informações levantadas por meio de contato telefônico junto ao Sr. Lucas Bezerra, técnico da SEMUSB de Porto 
Velho. 
3 Informações levantadas por meio de contato telefônico junto ao Sr. Kleberson, analista ambiental da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente de Jaru. 
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Para fins de alocação de áreas nas fases de projeto da unidade, recomenda-se ainda que sejam 
observados os seguintes requisitos: 

- Distância mínima de 200 metros de estradas (cartografadas em escala 1:100.000); 

- Distância mínima de 200 metros de falhas e fraturas geológicas (cartografadas em escala 
1:250.000); 

- Implantação em áreas com topografia maior que 1% e inferior a 30% de declividade; 

- Direção dos ventos; 

- Zoneamento ambiental; 

- Sazonalidade climática; 

- Áreas degradadas; 

- Outras conforme Norma ABNT 13896/1997 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 
projeto, implantação e operação. 

2.3.1.1 Núcleos habitacionais 

A NBR 13896 (ABNT, 1997) define que deve ser considerado um afastamento mínimo de 500 
metros entre aterros sanitários e núcleos habitacionais. Além disso, deve ser considerado o 
zoneamento eventualmente previsto nos planos diretores municipais ou legislação equivalente. 

No processo de seleção das áreas potenciais deverão ser considerados o tamanho e as 
características dos núcleos habitacionais mais próximos. Recomenda-se também aumentar para 1 
quilômetro a distância mínima a ser respeitada, tendo em vista que as adversidades decorrentes 
da operação de aterro sanitário não se restringem aos maus odores dos gases sulfurosos e 
nitrogenados, mas também ao tráfego dos caminhões nas proximidades. 

Neste sentido, a recomendação é que a distância mínima a ser considerada seja superior a 1000 
metros, de preferência cartografados em escala 1:100.000. Contudo, durante a locação das 
glebas na fase de elaboração dos projetos poderá ser considerada distâncias superiores, ficando 
inclusive a critério do órgão licenciador a definição da distância mínima a ser observada. 

2.3.1.2 Áreas Quilombolas e Terras Indígenas 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos, predominantemente constituídos pela 
população negra rural ou urbana, que se auto definem a partir das relações específicas com a 
terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias (INCRA, 
2018). Em Rondônia existem nove comunidades remanescentes de quilombos, sendo oito 
certificadas e uma em processo de certificação, conforme dados da Fundação Palmares (2018).  

A Terra Indígena (TI), segundo a FUNAI, é definida como uma porção do território nacional, de 
propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele (s) utilizada para suas 
atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se 
confunde com o conceito civilista de propriedade privada4. No estado de Rondônia há um total de 
35 TI (IBGE, 2017). 

Assim sendo, caso uma área com potencial para implantação das unidades de disposição final 
seja escolhida e esteja localizada nas proximidades de alguma de Áreas Quilombolas ou TI, esta 
área deve estar distante, no mínimo, 1 Km das mesmas. Não foram identificadas normas ou 

 
4 Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas?limitstart=0# . 
Acesso em 15/08/2018. 
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legislações que regulamentassem a distância entre TI e Áreas Quilombolas em relação aos AS. 
Assim, a distância de 1 Km foi considerada como extrapolação da distância mínima prevista para 
núcleos habitacionais conforme a NBR 13896 (ABNT, 1997). 

2.3.1.3 Áreas de Preservação Permanente 

Segundo a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, que trata da Proteção da Vegetação Nativa 
(Novo Código Florestal), Área de Preservação Permanente (APP) é toda área protegida, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

No contexto de preservação dos recursos hídricos, a definição da largura da APP varia de acordo 
com a largura dos cursos d’água, conforme disposto na Lei n°12.651/2012 (Quadro 2.1).  

Quadro 2.1 - Largura da Área de Preservação Permanente para cursos d’água, conforme a lei n° 12.651/2012.  

Largura do curso d’água Largura da APP 

Com menos de 10 m 30 m 

De 10 m a 50 m 50 m 

De 50 m a 200 m 100 m 

De 200 m a 600 m 200 m 

Com mais de 600 m 500 m 

Fonte: MMA (2016) 

Devem ser consideradas, para fins de localização dos aterros sanitários a não intervenção em 
todas as categorias de APP previstas no Art. 4º da Lei 12.651/2012. 

A definição de critérios para seleção de áreas para implantação de aterros sanitários deve 
considerar o afastamento dos recursos hídricos superficiais e subsuperficiais. Neste sentido, a 
norma NBR 13.896 (ABNT, 1997) recomenda uma distância mínima de 200 metros entre o aterro 
e o corpo d’água, e define que aterros sanitários não devem ser localizados em áreas sujeitas à 
inundação. Neste bojo, a distância de 200 metros entre cursos d’água e o local de disposição de 
resíduos também tem amparo legal na Lei Estadual nº 1.145 de 12 de dezembro de 2002, a 
saber: 

Art. 72. A área a ser utilizada para disposição final de resíduos sólidos, deve 
seguir os seguintes critérios: 

(...) 

III - localizar-se, no mínimo, a 200 (duzentos) metros de qualquer curso de água e 
áreas sujeitas a inundação;  

Vale ressaltar, que no caso de APP maiores que 200 metros, deverá ser considerado o tamanho 
da APP como distância mínima a ser respeitada.  

2.3.1.4 Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação (UC) são espaços territoriais com características naturais relevantes 
e limites definidos, instituídos pelo poder público para garantir a proteção e conservação dessas 
características naturais.   

A criação de UC pelo poder público, enquanto espaço especialmente protegido, é objeto da Lei nº 
9.985 de 18/07/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O 
SNUC é composto pelo conjunto de unidades de conservação federais, estaduais, municipais e 
particulares, distribuídas em dois grupos diferenciados de acordo com as suas características 
específicas, forma de proteção e uso permitidos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de 
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Uso Sustentável. 

Em Rondônia, a regulamentação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação é dada pela 
Lei nº 1.144 de 12 de dezembro de 2002.  

As Unidades de Uso Sustentável permitem a exploração do ambiente de maneira a garantir a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos. Se enquadram nesta 
categoria as seguintes unidades: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

As Unidades de Proteção Integral apresentam usos restritos por sua fragilidade e particularidades 
ambientais ao passo que os recursos naturais das Unidades de Uso Sustentável podem ser 
utilizados de forma direta e sustentável e, ao mesmo tempo serem conservados. Se enquadram 
nesta categoria as seguintes unidades: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 
Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.  

No caso dos aterros, sua localização deve estar fora dos limites e da zona de amortecimento das 
UC. Desta forma, na escolha de glebas onde pretende-se implantar um AS os estudos ambientais 
deverão considerar a distância mínima de pelo menos 3 quilômetros em relação aos limites da 
UC. No caso de UC que tenha definida sua zona de amortecimento, deverá ser considerado os 
limites da zona de amortecimento 

2.3.1.5  Área de Segurança Aeroportuária (ASA) 

A Lei nº 12.725/2012 dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos, 
estabelecendo regras que visam à redução do risco de acidentes e incidentes aeronáuticos 
decorrentes da colisão de aeronaves com animais presentes nas adjacências de aeródromos. A 
lei estabelece em seu Artigo 3º, Parágrafo 1° o conceito da ASA:  

Art. 3º Para o gerenciamento e a redução do risco de acidentes e incidentes 
aeronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves com espécimes da fauna nos 
aeródromos, é estabelecida a Área de Segurança Aeroportuária - ASA, onde o 
aproveitamento e o uso do solo são restritos e condicionados ao cumprimento de 
exigências normativas específicas de segurança operacional da aviação e 
ambientais. 

§ 1o O perímetro da Área de Segurança Aeroportuária - ASA do aeródromo será 
definido a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo ou do 
aeródromo militar e compreenderá um raio de 20 km (vinte quilômetros).  

A lei considera aeródromo toda área destinada ao pouso, à decolagem e à movimentação de 
aeronaves. Nela também são definidos os conceitos de Atividade Atrativa de Fauna e a Atividade 
com Potencial Atrativo de Fauna, conforme disposto no Artigo 2º, Incisos VI e VII, 
respectivamente:  

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

(...) 

VI - Atividades Atrativas de Fauna: vazadouros de resíduos sólidos e quaisquer 
outras atividades que sirvam de foco ou concorram para a atração relevante de 
fauna, no interior da ASA, comprometendo a segurança operacional da aviação.  

VII - Atividade com Potencial Atrativo de Fauna:  aterros sanitários e quaisquer 
outras atividades que, utilizando as devidas técnicas de operação e de manejo, 
não se constituam como foco atrativo de fauna no interior da ASA, nem 
comprometam a segurança operacional da aviação. 

Neste sentido, aterros sanitários são considerados empreendimentos com potencial para atrair 
fauna, mesmo quando operados com as devidas técnicas e manejo, uma vez que, em essência, 
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atividades envolvendo resíduos têm o potencial de atrair animais, em especial elementos da 
avifauna.  

Em resumo, a Lei nº 12.725/2012 estabelece e define a ASA, como sendo um raio de 20 
quilômetros a partir do centro geométrico da maior da pista do aeródromo, sendo que as 
atividades atrativas de fauna ou com potencial atrativo de fauna a serem implantadas nestas 
áreas (ASA) estão sujeitas a aprovação do Comando Aéreo Regional (COMAER). 

Por meio da Portaria Nº 743/CG3 de 23 de maio de 20185, o COMAER aprovou a reedição do 
Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna (PBGRF) nos aeródromos brasileiros, no qual 
há uma subdivisão da ASA (Figura 2.1) para implantação de aterros sanitários, considerando os 
seguintes limites: 

• Raio de até 10 km a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo: é proibida a 
implantação de aterros sanitários;  

• Faixa de raio de 10 km a 20 km: a implantação deste tipo de empreendimento depende da 
autorização do COMAER.  

No PBGRF ficou estabelecido que a aprovação de empreendimentos ou atividades localizadas na 
ASA de aeródromos ocorrerá mediante parecer aeronáutico. Este documento deve informar o 
resultado da análise técnica realizada pelo COMAER sobre a instalação do empreendimento, com 
o objetivo de prevenir acidentes aeronáuticos por colisão com elementos da fauna, em especial as 
aves. 

Ainda que o PBGRF esteja em conformidade com a Lei nº 12.725/2012, mantendo o raio 
de 20 quilômetros a partir do centro geométrico da pista, para a definição da ASA, na 
prática, há uma série de atividades com potencial atrativo de fauna, a partir das quais 
devem ser pontuadas algumas restrições especiais, a saber: 

• Proibição de implantação de atividade atrativa;  

• Cessação, imediata ou gradual, de atividade atrativa;  

• Adequação de atividades com potencial atrativo aos parâmetros estabelecidos pela 
autoridade competente;   

• Implantação e operação de atividades com potencial de atração, observados autorização e 
parâmetros de adequação. 

Para os empreendimentos e atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos, as 
restrições previstas na PBGRF são apresentadas no Quadro 2.2 

 
5 Disponível em: http://www2.fab.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/pca-plano-do-comando-da-aeronautica?download=130:pca-3-3 
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Figura 2.1 – Influência da Área de Segurança Aeroportuária sobre projetos de Aterro Sanitário, com base na 
Tabela A do Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna aprovado pela Portaria N° 741/CG3/2018 
do COMAER. 

Quadro 2.2 - Critérios de localização de empreendimento atrativo ou com potencial atrativo de fauna na 
ASA. 

Tipo de Atividade 
Potencial de 
atração de 

fauna 

Restrição especial relacionada à distância do centro 
da maior pista do aeródromo 

 

Empreendimento novo 
(LP e LI) 

 

Empreendimento em 
operação (*) 

 

Até 5 km Entre 5-10 km Até 5 km 
Entre 5-10 

km 

Aterro controlado (recobrimento 
diário – material inerte) 

Muito alto Proibição 

Aterro sanitário (recobrimento diário 
– material inerte) 

Alto Proibição Proibição Adequação Adequação 

Deposição de resíduos sólidos a céu 
aberto (vazadouro ou lixão) 

Muito alto Proibição 

Obs: Em concordância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aterros controlados de resíduos sólidos devem receber parecer 
aeronáutico desfavorável para implantação, acompanhado da restrição especial de cessação imediata de atividade. 

Fonte: COMAER (2017). 

Nos casos de aterros sanitários já existentes, localizados em distâncias inferiores a 10 quilômetros 
do raio dos aeródromos, a continuidade da operação dependerá do atendimento aos parâmetros 
estabelecidos pela autoridade competente para adequação. 

Para os novos empreendimentos, mantém-se o que já foi afirmado: que a implantação entre 10 e 
20 quilômetros a partir do centro geométrico do maior aeródromo é possível mas depende de 
autorização do COMAER. 

No estado de Rondônia, existem pelo menos 25 aeródromos6 para os quais devem ser 
consideradas as normas referentes à ASA para implantação de aterros sanitários. 

 
6 Fonte: base de dados da ANAC (2016) e IBGE (2017). 
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2.3.1.6 Síntese das restrições de área para implantação de unidades de disposição 
final de rejeitos no estado de Rondônia 

Ao se sobrepor os limites territoriais dos municípios rondonienses em relação as proibições e/ou 
restrições para implantação dos aterros sanitários é possível visualizar numa escala macro as 
áreas potencialmente disponíveis. Esta sobreposição tem caráter preliminar e visa ser um filtro 
inicial para nortear futuros estudos vinculado a etapa de projeto de unidades para disposição final 
de rejeitos no estado.  

Além destas restrições, devem ser considerados ainda como critérios na seleção de glebas a 
localização em relações ao Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do estado de Rondônia 
(ZSEE-RO). As áreas para implantação dos aterros devem estar localizadas fora das Zonas 2 e 3 
do ZSEE. 

No Quadro 2.3 é apresentado o quantitativo de áreas disponíveis nos municípios, considerando as 
seguintes critérios:  

• Áreas com Impedimentos para Implantação: ASA (raio de 0 a 10 km), UC, Núcleos 
Habitacionais, TI, Assentamentos, Áreas Quilombolas e distância de 200 metros de cursos 
d’água superficiais.   

• Áreas Passíveis de Anuência Prévia – ASA (raio de 10 a 20 km) 

• Áreas Livres: áreas que não apresentam impeditivos ou anuências prévias, exceto aquelas 
relacionadas ao licenciamento ambiental das unidades7.  

Ao se considerar o recorte estadual, aproximadamente 36% do território de Rondônia é composto 
por áreas potenciais para a implantação de unidades para a disposição final de rejeitos. Com 
relação aos municípios, os que apresentam maior e menor disponibilidade de áreas são Ouro 
Preto do Oeste (81,23%) e Machadinho do Oeste (8,4%), respectivamente. 

Os mapas com a sobreposição das áreas restritas, passíveis de anuência e sem impedimentos 
foram organizados por microrregiões do estado de Rondônia e são apresentados adiante (Figura 
2.2 a Figura 2.9).  

Quadro 2.3 – Áreas com restrições, passíveis de anuência e sem restrição para implantação de unidades 
para disposição final de rejeitos nos municípios rondonienses. 

Microrregião Município 

Área 
territorial 

Área com 
Impedimento 

Área passível de 
Anuência Prévia 

Área Livre 

(km²) (km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) 

Alvorada d'Oeste 

Alvorada d'Oeste 3.027,97 1.831,51 60,49%  0,00% 1.196,46 39,51% 

Nova Brasilândia 
d'Oeste 

1.702,92 444,83 26,12%   0,00% 1.258,09 73,88% 

São Miguel do 
Guaporé 

7.450,39 5.879,45 78,91%   0,00% 1.570,94 21,09% 

Seringueiras 3.773,04 2.817,64 74,68%   0,00% 955,40 25,32% 

Ariquemes 

Alto Paraíso 2.644,94 663,28 25,08%   0,00% 1.981,66 74,92% 

Ariquemes 4.387,51 1.687,35 38,46% 540,61 12,32% 2.159,55 49,22% 

Cacaulândia 1.991,95 743,24 37,31% 744,30 37,37% 504,41 25,32% 

Machadinho 
d'Oeste 

8.505,02 7.777,07 91,44% 440,70 5,18% 286,85 3,37% 

Monte Negro 1.926,51 873,18 45,32% 429,10 22,27% 624,23 32,40% 

Rio Crespo 1.727,26 578,53 33,49% 111,00 6,43% 1.037,73 60,08% 

 
7 Os aterros sanitários dependem da elaboração dos estudos ambientais para seu licenciamento, os quais podem 
identificar fatores locais impeditivos à implantação do empreendimento. 
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Quadro 2.3 – Áreas com restrições, passíveis de anuência e sem restrição para implantação de unidades 
para disposição final de rejeitos nos municípios rondonienses. 

Microrregião Município 

Área 
territorial 

Área com 
Impedimento 

Área passível de 
Anuência Prévia 

Área Livre 

(km²) (km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) 

Vale do Anari 3.141,67 2.686,44 85,51% 2,45 0,08% 452,77 14,41% 

Cacoal 

Alta Floresta 
d'Oeste 

7.069,69 3.686,34 52,14%   0,00% 3.383,35 47,86% 

Alto Alegre dos 
Parecis 

3.921,17 2.396,39 61,11% 32,90 0,84% 1.491,87 38,05% 

Cacoal 3.795,06 1.941,92 51,17% 1.062,56 28,00% 790,58 20,83% 

Castanheiras 890,02 175,61 19,73% 45,73 5,14% 668,67 75,13% 

Espigão d'Oeste 4.521,17 2.506,09 55,43% 456,43 10,10% 1.558,64 34,47% 

Ministro 
Andreazza 

797,91 172,42 21,61% 2,12 0,27% 623,37 78,13% 

Novo Horizonte 
do Oeste 

840,55 259,43 30,86% 2,80 0,33% 578,33 68,80% 

Rolim de Moura 1.455,21 550,79 37,85% 627,05 43,09% 277,37 19,06% 

Santa Luzia 
d'Oeste 

1.193,34 437,86 36,69% 493,71 41,37% 261,77 21,94% 

Colorado do Oeste 

Cabixi 1.309,73 766,63 58,53% 41,19 3,14% 501,91 38,32% 

Cerejeiras 2.785,45 2.123,78 76,25%   0,00% 661,67 23,75% 

Colorado do 
Oeste 

1.450,62 1.306,80 90,09% 138,02 9,51% 5,80 0,40% 

Corumbiara 3.062,18 1.855,59 60,60% 377,81 12,34% 828,78 27,06% 

Pimenteiras do 
Oeste 

5.982,00 3.410,88 57,02%   0,00% 2.571,12 42,98% 

Ji-Paraná 

Governador Jorge 
Teixeira 

5.059,64 3.972,44 78,51% 153,92 3,04% 933,27 18,45% 

Jaru 2.917,35 1.042,74 35,74% 628,29 21,54% 1.246,32 42,72% 

Ji-Paraná 6.873,83 4.869,50 70,84% 555,66 8,08% 1.448,67 21,08% 

Mirante da Serra 1.205,41 701,06 58,16%   0,00% 504,35 41,84% 

Nova União 825,65 351,33 42,55%   0,00% 474,32 57,45% 

Ouro preto do 
Oeste 

1.978,73 349,83 17,68%   0,00% 1.628,90 82,32% 

Presidente Médici 1.758,64 557,90 31,72% 117,45 6,68% 1.083,29 61,60% 

Teixeirópolis 462,45 111,27 24,06%   0,00% 351,18 75,94% 

Theobroma 2.196,65 765,03 34,83% 169,93 7,74% 1.261,68 57,44% 

Urupá 827,08 709,44 85,78%   0,00% 117,64 14,22% 

Vale do Paraíso 964,32 207,83 21,55%   0,00% 756,49 78,45% 

Vilhena 

Chupinguaia 5.125,83 2.285,03 44,58% 81,39 1,59% 2.759,41 53,83% 

Parecis 2.550,60 1.163,37 45,61% 523,53 20,53% 863,70 33,86% 

Pimenta Bueno 6.244,77 1.970,06 31,55% 888,72 14,23% 3.385,99 54,22% 

Primavera de 
Rondônia 

607,14 224,56 36,99% 164,50 27,09% 218,07 35,92% 

São Felipe 
d'Oeste 

541,79 287,59 53,08% 104,22 19,24% 149,97 27,68% 

Vilhena 11.543,24 8.230,01 71,30% 568,98 4,93% 2.744,25 23,77% 

Guajará-Mirim 

Costa Marques 4.965,68 3.009,46 60,61% 18,54 0,37% 1.937,68 39,02% 

Guajará-Mirim 24.830,33 23.795,37 95,83% 471,84 1,90% 563,12 2,27% 

São Francisco do 
Guaporé 

10.936,78 9.340,43 85,40% 25,41 0,23% 1.570,94 14,36% 

Porto Velho Buritis 3.262,28 2.641,32 80,97%   0,00% 620,96 19,03% 
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Quadro 2.3 – Áreas com restrições, passíveis de anuência e sem restrição para implantação de unidades 
para disposição final de rejeitos nos municípios rondonienses. 

Microrregião Município 

Área 
territorial 

Área com 
Impedimento 

Área passível de 
Anuência Prévia 

Área Livre 

(km²) (km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) 

Campo Novo de 
Rondônia 

3.436,47 2.425,76 70,59% 278,37 8,10% 732,35 21,31% 

Candeias do 
Jamari 

6.835,93 3.726,91 54,52%   0,00% 3.109,02 45,48% 

Cujubim 3.854,60 2.211,31 57,37% 29,85 0,77% 1.613,43 41,86% 

Itapuã do Oeste 4.081,20 1.483,90 36,36%   0,00% 2.597,30 63,64% 

Nova Mamoré 10.085,99 8.074,38 80,06%   0,00% 2.011,62 19,94% 

Porto Velho 34.091,29 17.593,08 51,61% 733,75 2,15% 15.764,47 46,24% 

TOTAL PARA O ESTADO 237.416,95 149.673,97 63,04% 11.062,86 4,66% 76.679,72 32,30% 

Fonte: Elaborado por Floram (2018) a partir da base de dados espaciais do IBGE (2017) 

É importante notar que na seleção da gleba para implantação das unidades de disposição final, 
além dos fatores de restrição supracitados, deve-se levar em conta as normas e leis de uso e 
ocupação do solo tanto em nível estadual quanto municipal e, principalmente, aquelas definidas 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e Termos de Referência do Ministério das 
Cidades para as respectivas unidades. 

Nesta baila, um dos estudos que deve ser levando em conta na seleção das glebas é o 
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico de Rondônia (ZSEE-RO). Considerando as zonas 
definidas neste instrumento, os AS devem estar localizados fora daquelas destinas à conservação 
dos recursos naturais. Assim, deve-se priorizar as glebas localizadas na Zona 1 e suas subzonas 
1.1 e 1.2.   

No processo de definição da gleba também deve ser considerado o eventual zoneamento 
constante do Plano Diretor Municipal (PDM) nos municípios com população superior a 20 mil 
habitantes e instrumento semelhante nos municípios com população inferior a 20 mil habitantes 
(por exemplo, Código de Posturas, Lei Orgânica Municipal, entre outros).  

No estado de Rondônia, 14 municípios têm população acima de 20 mil habitantes. Neste caso, a 
seleção das glebas, caso venham a sediar AS, deve considerar as diretrizes de parcelamento do 
solo prevista no PDM. No geral, os PDM abordam o ordenamento do solo por meio da constituição 
de zonas urbanas consolidadas e zonas de expansão urbana. Considerando a distância que deve 
ser guardada entre as unidades de disposição final e os núcleos habitacionais, é recomendado 
que os AS sejam previstos nas áreas de expansão urbana, levando em conta os critérios definidos 
para a distância de transporte dos rejeitos até a unidade. 
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Figura 2.2 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na 
Microrregião de Alvorada do Oeste. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 2.3 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na 
Microrregião de Ariquemes. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 2.4 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na 
Microrregião de Cacoal. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 2.5 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na 
Microrregião de Colorado do Oeste. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 2.6 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na 
Microrregião de Guajará-Mirim. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 2.7 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na 
Microrregião de Ji-Paraná. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 2.8 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na 
Microrregião de Porto Velho. 

Fonte: FLORAM (2018) 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

      46 

 

Figura 2.9 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na 
Microrregião de Vilhena. 

Fonte: FLORAM (2018). 
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2.4 Aspectos sobre a viabilidade de implantação de aterros sanitários 

Os aterros sanitários são empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental. Assim, os 
estudos ambientais devem apontar a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental destas 
unidades em relação aos territórios previstos para sua implantação. 

2.4.1 Viabilidade Técnica 

A viabilidade técnica de um aterro sanitário está diretamente relacionada com os estudos de 
engenharia realizados para definir a tipologia, porte, localização e vida útil da unidade. Conforme 
será demostrado adiante, para se projetar um aterro devem ser considerados critérios de ordem 
técnica (hidrologia, hidrogeologia, geologia, solos, ventos), social (distância de núcleos 
habitacionais, reinserção econômica de catadores) econômica (custos de implantação, operação x 
receita oriunda da operação) e ambiental (distância de áreas protegidas, sensibilidade ambiental 
de áreas, zoneamento ecológico).  

Desta forma, a viabilidade técnica de um aterro depende das condições ambientais da área 
definida para locação da unidade (em especial a conformação do terreno, a composição do solo e 
as condições climáticas) que definirão as estruturas que devem ser implantadas 
(impermeabilização de base, tratamento de chorume, lançamento de efluentes tratados). No geral, 
o projeto básico da unidade já deverá apontar se as condições ambientais necessárias à 
implantação daquela unidade a tornam viável tecnicamente.    

Na medida do possível, deve-se priorizar a seleção de áreas que possuam (ou onde se possa 
viabilizar) a infraestrutura mínima necessária à prestação dos serviços, especialmente energia 
elétrica, vias de acesso e disponibilidade hídrica.  

2.4.2 Viabilidade social 

Os aterros sanitários são unidades de disposição final de resíduos nas quais não ocorre contato 
direto dos trabalhadores com os resíduos ali dispostos. Neste sentido, a viabilidade social de um 
AS está relacionada com os impactos sociais decorrentes da implantação do empreendimento.  

Neste sentido, o principal fator associado à viabilidade social de um aterro é seu efeito sob as 
atividades de catadores, em especial daqueles que atuam diretamente nos lixões e que terão sua 
atividade cessada a partir do momento do encerramento do lixão e início da operação do aterro. 
Assim, no projeto dos AS devem ser previstas medidas visando a inclusão social destes 
trabalhadores frente à nova realidade de disposição final de resíduos naquele município. De fato, 
prever formas de atuação dos catadores em oportunidades de valorização econômica dos 
resíduos sólidos por meio do reuso e da reciclagem é considerada uma ação prioritária em relação 
a disposição final de resíduos sólidos. Por conseguinte, todo projeto de AS precisa prever os 
mecanismos efetivos para a inserção social dos catadores impactados diretamente pela obra, com 
medidas previamente discutidas e aprovadas pelo poder público municipal e/ou estadual. 

Outro fator que pesa na viabilidade social de AS remete à sua localização. No geral, áreas 
localizadas próximas a um AS tendem a desvalorizar. Por isso, a depender do local de 
implantação, poderá haver perdas econômicas por parte de pessoas que residam nas 
proximidades do aterro. Neste sentido, o estudo de localização do aterro deverá priorizar áreas 
que estejam distantes de núcleos habitacionais urbanos e/ou rurais.  

2.4.3 Viabilidade econômica 

A viabilidade econômica de um AS estará diretamente relacionada com os fatores de custos 
relativos à implantação e à operação da unidade. Também devem ser consideradas as fontes 
para obtenção dos recursos de implantação, operação e as receitas operacionais esperadas a 
partir do início da operação aterro. Além disso, os AS são empreendimentos peculiares, pois 
demandarão custos por longos períodos sem receita, tais como aqueles relacionados ao 
tratamento de percolados, gases e ao monitoramento ambiental e das estruturas, mesmo após o 
encerramento da operação.  
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Assim, a viabilidade econômica de um AS dependerá da relação entre custos e receitas. No caso 
de investidores privados, a relação custo x receita é a principal diretriz para avaliação da 
viabilidade. Na avaliação da viabilidade econômica devem ser considerados os critérios de 
engenharia econômica tais como Tempo de Recuperação do Investimento; Taxa Interna de 
Retorno e Valor Líquido Presente.  

É recomendado que o AS tenha assegurada a sua sustentabilidade financeira. Porém, deve ser 
levado em conta, que em alguns casos, caberá ao poder público custear essas soluções, ainda 
que a receita esperada com os serviços de coleta e disposição não sejam suficientes para saldar 
os custos operacionais. 

Pois, o fator mais relevante para o investidor público (Municípios, Consórcios Intermunicipais ou 
parcerias Municípios-Estado) é garantir a disposição final adequada dos resíduos, ainda que as 
unidades (AS) não sejam autossustentáveis economicamente. Assim, parte das receitas devem 
ser garantidas por custeio direto da administração pública. 

2.4.4 Viabilidade Ambiental 

A viabilidade ambiental de um empreendimento é objeto de avaliação dos estudos de 
licenciamento ambiental. No caso dos AS devem ser observados os critérios de restrição e/ou 
impeditivos para sua implantação, tais como: distâncias de áreas protegidas, condições 
geomorfológicas e edáficas, profundidade do lençol freático, estado de conservação das áreas, 
entre outros. Neste sentido, quando da elaboração dos projetos básicos e executivos das 
unidades, as restrições ambientais já devem ser consideradas nos estudos de forma a propor 
projetos que sejam viáveis sob o ponto de vista ambiental.  

Como o estado de Rondônia encontra-se inserido no bioma amazônico, onde há muitos cursos 
d’água de grande porte, nos projetos técnicos e estudos ambientais devem ser consideradas as 
distâncias mínimas de 200 metros de áreas sujeitas ao alagamento periódico durante o período 
chuvoso. 

2.4.5 Outros fatores de viabilidade 

2.4.5.1 Aspectos quanto a não precarização das condições de trabalho 

Aterros sanitários estão sujeitos ao atendimento de normas técnicas que indicam os 
procedimentos a serem adotados nas fases de implantação, operação. Neste âmbito, destacam-
se as Normas ABNT NBR 8419/1992 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) e ABNT NBR 13.896/1997 – Aterros de resíduos não perigosos – 
Critérios para projeto, implantação e operação. 

Todo o processo de disposição final dos rejeitos num AS é feito por equipamentos como tratores 
de esteira e caminhões caçamba, que realizam as atividades de compactação e aterramento do 
material. Assim, em AS não é permitida a atuação direta de catadores o que já evita qualquer 
risco de precarização das condições de trabalho destes profissionais. Por outro lado, é preciso 
garantir que os equipamentos, máquinas e ferramentas de trabalho estejam em condições 
adequadas de operação, visando reduzir o risco de acidentes ou condições inóspitas nas frentes 
de aterramento dos resíduos.  

Como já discorrido, durante a etapa de projeto, devem ser previstas medidas para inclusão social 
de catadores que atuem diretamente nos lixões que serão alvo de encerramento quando do início 
da operação dos aterros sanitários. Esses trabalhadores podem ser organizados para prestar 
serviços públicos de coleta seletiva ou inseridos em outras atividades econômicas, de acordo com 
a realidade de cada município. 

2.4.5.2 Modais de transporte  

Ao se considerar a possibilidade de transporte de rejeitos para a disposição final, os modais 
rodoviários e ferroviários despontam como os que detêm o maior potencial de utilização. 
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O estado de Rondônia possui em sua malha rodoviária sete rodovias federais: uma longitudinal, 
conhecida como BR-174/RO (Vilhena/RO); duas diagonais: BR-364/RO e BR-319/RO (Porto 
Velho/RO) e as outras quatro de ligação: BR-435/RO (Vilhena/RO), antiga RO-399, BR-429/RO 
(Presidente Médici/RO), BR-421/RO (Ariquemes/RO) e BR-425/RO (Porto Velho/RO) (SEDAM, 
2015)8. 

No que diz respeito ao modal hidroviário, o Rio Madeira, que percorre parte do estado de 
Rondônia, é considerado a segunda via de transporte mais importante da Amazônia. Em 
Rondônia, a navegação no Madeira ocorre em maiores comboios a jusante de Porto Velho, até 
sua foz, em Itacoatiara/AM. Outra rota navegável se dá pela hidrovia Mamoré-Guaporé entre os 
municípios de Guajará-Mirim e Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso. 

Levando em conta o contexto dos arranjos intermunicipais a serem desenvolvidos para a gestão 
integrada dos resíduos sólidos no estado de Rondônia, o modal rodoviário acaba sendo o 
principal vetor de escoamento de rejeitos, tendo em vista o compartilhamento de unidades de 
disposição final pelos municípios rondonienses. Neste sentido, todos os arranjos e proposição de 
macro áreas potenciais para a disposição final de rejeitos foram pensadas considerando o modal 
rodoviário do estado. 

Contudo, ao longo do processo de implementação das estruturas compartilhadas, a integração 
entre os modais rodoviários e aquaviários também poderá ser avaliada como forma de otimizar o 
transporte dos resíduos no âmbito de sua gestão compartilhada. 

2.4.5.3 Integração dos serviços de disposição final com demais serviços públicos 

Conforme previsto na Lei 12.305/2010, a disposição final dos rejeitos constitui o final da cadeia de 
prioridades a ser considerada no planejamento da gestão dos resíduos sólidos. Neste sentido, 
para que a disposição final ocorra de forma efetiva é fundamental a integração das ações junto 
aos demais setores ligados aos serviços públicos. 

Na seara da saúde, além de proceder a coleta e disposição adequada de resíduos dos serviços 
de saúde (RSS), é preciso haver um trabalho que esteja focado em despertar a sensibilização dos 
agentes do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto as consequências que estão atreladas à 
disposição inadequada de resíduos e rejeitos, que podem refletir na saúde pública. Para tanto, 
devem ser mobilizados, em especial, os agentes de saúde da família, que posteriormente atuarão 
como multiplicadores da mensagem relativa a gestão adequada dos resíduos e os efeitos 
negativos quando a mesma não ocorre. Ou seja, é preciso tornar natural a conduta na qual além 
de não gerar, reduzir, reutilizar e encaminhar os resíduos para reciclagem, é importante fazer o 
descarte adequado dos RSS.  

Nessa lógica é que se faz necessária a integração com as pastas ligadas à educação e meio 
ambiente. As pastas de educação, tanto na esfera estadual como nas municipais, são 
fundamentais no sentido de mobilizar a rede estudantil para as tratativas acerca da gestão 
adequada dos resíduos, além de servirem de laboratórios para implantação de medidas práticas, 
tais como compostagem nas escolas, coleta seletiva, redução do desperdício, entre outras. As 
medidas devem ser direcionadas conforme o público-alvo, abrangendo desde oficinas de 
artesanato para reutilização de resíduos a visitas técnicas em aterros sanitários, nos casos das 
turmas de nível médio e técnico. 

A pasta de meio ambiente deve ser um importante ator na fiscalização da implantação e operação 
do aterro, conforme normas técnicas vigentes e condicionantes estabelecidos no ato do 
licenciamento ambiental, além de desenvolver ações voltadas para educação sanitária e 
ambiental da população. 

Por fim, considerados todos os elementos necessários à implantação e operação dos aterros, 
estas unidades podem favorecer o desenvolvimento econômico. Isso pode decorrer tanto dos 
empregos diretos gerados na implantação, operação e monitoramento da unidade, como nos 

 
8 SEDAM, Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia. Produto 2 – Panorama dos Resíduos Sólidos. 
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indiretos, decorrentes de prestadores de serviços de suporte ao funcionamento do aterro.  Além 
disto, as melhorias das condições estético-sanitárias dos municípios atendidos por AS podem 
favorecer o desenvolvimento de outras atividades econômicas, tais como turismo, comércio e 
prestação de serviços. 

2.5 Critérios para seleção de áreas para aterros sanitários 

Ao se definir as áreas para implantação de aterros sanitários diferentes critérios devem ser 
observados, dentre eles, a caracterização dos solos, a rede hidrográfica e a pluviometria. 

Durante os estudos para licenciamento ambiental, bem como para os projetos básicos e 
executivos dos aterros sanitários, são necessários diagnósticos com o detalhamento dos 
componentes físicos e ambientais. Devem ser realizados estudos para atender à NBR 13896:1997 
que estabelece os critérios para implantação, operação e monitoramento de aterros sanitários 
para resíduos não perigosos.  

Uma área adequada para a implantação de um aterro sanitário, no que tange ao seu ambiente 
abiótico, deve ter as seguintes características: baixo fluxo de água subterrânea na área de 
influência da unidade; solo de baixa permeabilidade; grande espessura e homogeneidade do 
material geológico; alta capacidade de retenção (adsorção) de compostos; baixa solubilidade 
química; baixa erodibilidade do substrato (LANGER, 1995, apud BROLLO, 2001). 

No que se refere às características edáficas, o estado de Rondônia apresenta grande 
heterogeneidade decorrente da variação e mudanças das rochas matrizes que formam os solos. 
Fenômenos geológicos e climáticos também influenciaram na formação pedológica atual. De 
forma geral, no estado há o predomínio das formações chamadas de latossolos e argissolo. Em 
menor ocorrência também há formações de neossolos e gleissolos.  

Considerando as características para locação de aterros sanitários, os solos devem ser 
predominantemente argilosos, homogêneos e impermeáveis, sem matacões, pedras e rochas 
aflorantes (CETESB, 1997) 

Em relação aos recursos hídricos, além do afastamento mínimo de 200 metros entre o aterro e o 
curso d’água, deve-se atentar para que a implantação, operação e encerramento do aterro não 
causem degradação na qualidade e no uso de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

O estado de Rondônia é composto por sete bacias hidrográficas (Figura 2.10), sendo elas: bacia 
do  Abunã, bacia do Guaporé, bacia do Rio Jamari, bacia do Machado, bacia do Madeira, bacia do 
Mamoré e bacia do Roosevelt. A bacia do Rio Madeira é a principal bacia hidrográfica do estado e 
este rio o principal afluente do Rio Amazonas (SEDAM, 2013). De acordo com informações 
extraídas do Plano Estadual de Recursos Hídricos (Rondônia, 2017) a malha hidrográfica de 
Rondônia é composta por 553 cursos d’água superficiais. Neste sentido, a implantação e 
operação dos aterros sanitários deverão considerar a presença destes recursos hídricos de forma 
a não comprometer a qualidade e disponibilidade hídrica daqueles cursos d’água localizados em 
sua área de influência. 

Associada à questão hídrica, deve ser dada importância também às condições pluviométricas das 
áreas selecionadas para implantação dos aterros. Isso porque as condições de precipitação 
influenciam diretamente na produção dos lixiviados decorrentes da decomposição dos resíduos 
orgânicos. Quanto mais úmido, maior será a produção do chorume.  

No estado de Rondônia, o comportamento pluviométrico é bem definido, com média anual da 
precipitação pluviométrica variando entre 1.400 a 2.600 mm, com precipitação inferior a 20 mm 
nos meses de junho, julho e agosto (COGEO-SEDAM 2012). 
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Figura 2.10 – Mapa das bacias hidrográficas do estado de Rondônia. 

Fonte: PERH/RO, 2017, adaptado por Floram.  

As unidades para disposição ambientalmente adequada de rejeitos podem ser sucintamente 
classificadas como aterros sanitários (AS) e aterros sanitários de pequeno porte (ASPP), neste 
último caso, tratam-se de locais com capacidade para recebimento de até 20 toneladas de rejeitos 
por dia9. 

A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos é a última etapa a ser considerada no 
gerenciamento dos resíduos sólidos, conforme prerrogativas do artigo 9º da Lei nº 12.305/2010. 
Apesar disso, dado o longo período que se negligenciou a gestão de resíduos no país, é plausível 
admitir que os aterros sanitários ainda receberão resíduos sólidos urbanos, enquanto os serviços 
de coleta seletiva, reciclagem e compostagem avançam progressivamente.  

O planejamento, execução e operação dos aterros devem ser pautados na minimização de 
impactos ambientais decorrentes da disposição de resíduos no solo, em todas as fases do 
empreendimento, desde a concepção até o encerramento da operação de cada unidade. Neste 
sentido, devem ser consideradas as seguintes etapas: 

• Estudos de seleção de áreas para implantação do AS ou do ASPP 

• Projeto do AS ou do ASPP; 

• Construção ou implantação do AS ou do ASPP; 

• Operação do AS ou do ASPP; 

• Encerramento do AS ou do ASPP; 

 
9 Conforme NBR 15.849:2010 de 14 de junho de 2006 e Resolução CONAMA 404 de 11 de novembro de 2008 
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• Monitoramento ambiental do AS ou do ASPP após o encerramento da operação. 

Dentre as seis etapas elencadas acima, aquela que tem se atribuído menor importância no Brasil 
é a primeira, referente aos estudos de seleção de áreas para implantação de aterros sanitários, 
portanto será a única detalhada aqui. Não raro, observam-se no país, decisões políticas 
sobrepujando estudos técnicos ou mesmo definição de local para implantação de aterros sem 
estudos técnicos detalhados das possíveis áreas.  

Ademais, os editais de planos de gestão integrada de resíduos incluem, por vezes, um escopo 
voltado à indicação e/ou escolha de áreas para implantação de aterros sanitários, sendo que esta 
deveria ser uma atividade vinculada aos projetos de engenharia e ao licenciamento ambiental dos 
aterros.  

Portanto, é importante esclarecer que a identificação de áreas para disposição final de rejeitos, no 
âmbito deste PERS, tem caráter orientativo aos tomadores de decisão, não eximindo a 
necessidade da elaboração de estudos de seleção de áreas, os quais devem considerar 
levantamentos topográficos e estudos geotécnicos sendo executados em contratos específicos, 
nos quais deverão ser observados os critérios e etapas que serão abordadas a seguir neste 
relatório.  Em síntese, neste produto serão definidas as regiões potencialmente favoráveis para 
implantação de AS ou de ASPP a partir de restrições ambientais e de uso do solo, que servirão 
para subsidiar estudos específicos futuros. 

2.5.1 Estudos de seleção de áreas para implantação de aterros sanitários 

Uma vez que o objetivo de um AS ou ASPP é a disposição final de rejeitos, minimizando os 
impactos ambientais decorrentes de sua operação, torna-se necessário o estabelecimento de 
critérios de seleção de áreas aptas para sua implantação. Para isso é necessário ter em mãos 
uma estimativa preliminar da área total a ser ocupada pelo empreendimento, o que possibilita a 
seleção prévia daquelas que atendam aos requisitos espaciais nos municípios. 

Portanto, de posse da definição dos municípios que serão atendidos pelo futuro aterro, elabora-se 
a projeção das populações no período da vida útil definida para o aterro sanitário seguida pela 
estimativa de geração de resíduos no referido período, a fim de conhecer o volume total de 
resíduos a ser aterrado. Na sequência, deverá ser feito um pré-dimensionamento para estimar a 
área total ocupada pelo aterro sanitário, considerando, além da área para disposição de resíduos, 
as áreas destinadas às outras estruturas do aterro e a área de reserva legal, quando cabível. 

Após a estimativa da área total do aterro, sugere-se o levantamento de, no mínimo, três áreas que 
atendam aos critérios espaciais (tamanho) e outros requisitos, tais como: delimitação dos 
perímetros das regiões rurais e industriais e das Unidades de Conservação existentes no 
município; levantamento dos proprietários das áreas previamente selecionadas; levantamento da 
documentação destas áreas, excluindo aquelas com documentação irregular.  

Posteriormente, deve ser elaborado um estudo para a escolha de uma das três áreas previamente 
selecionadas. A definição de uma área que esteja apta para receber um aterro sanitário deve ser 
precedida de análises de ordem legal e técnica. A primeira, diz respeito às restrições impostas 
pela legislação pertinente e normas aplicáveis, tais como Área de Segurança Aeroportuária, 
Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente, distância de recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, entre outras; a segunda, se refere às características pedológicas, 
geotécnicas, hidrogeológicas dos locais a partir de levantamentos nas áreas previamente 
selecionadas. Assim sendo, recomenda-se que esse estudo de seleção contemple os requisitos 
apontados nos Quadros 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, apresentados a seguir. 
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Quadro 2.4 – Estudos a serem realizados no processo de identificação de áreas para implantação de aterro 
sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Águas subterrâneas e 
superficiais 

 

– Profundidade do lençol freático;  

– Padrão de fluxo subterrâneo e superficial;  

– Qualidade das águas subterrâneas;  

– Riscos de contaminação e áreas de vulnerabilidade dos aquíferos;  

– Localização das zonas de recarga das águas subterrâneas;  

– Principais mananciais de abastecimento público;  

– Áreas de proteção de manancial.  

Arqueológicos – Laudo de existência ou não de sítios de interesse arqueológico. 

Clima 

– Regime de chuvas e precipitação pluviométrica (série histórica);  

– Direção e intensidade dos ventos;  

– Dados de evapotranspiração.  

Geológicos e geotécnicos 

– Distribuição e características das unidades geológico-geotécnicas da região;  

– Principais feições estruturais (foliação, falhas e fraturas);  

– Permeabilidade do solo;  

– Capacidade de carga do terreno de fundação.  

- Sondagens rotativas e/ou percurssivas 

Legislação 

– Localização das áreas de proteção ambiental, parques, reservas, áreas tombadas, 
etc.;  

– Zoneamento urbano da cidade (Plano Diretor).  

Pedológicos 

– Tipos de solo da região;  

– Disponibilidade de jazidas de argila e/ou de cobertura;  

– Espessura do solo.  

Relevo 
– Identificação de áreas de morros, planícies, encostas, etc.;  

– Declividade dos terrenos.  

Socioeconômicos 

– Valor da terra;  

– Uso e ocupação dos terrenos;  

– Distância da área em relação aos centros atendidos pela coleta;  

– Integração à malha viária;  

– Aceitabilidade da população e de suas entidades organizadas.  

Biológicos 
- Impactos sobre a vegetação nativa; 

- Impactos sobre a fauna nativa.  

Fonte: REICHERT (2007) 

Do ponto de vista dos critérios técnicos de engenharia, a seleção de áreas para a implantação de 
aterros sanitários deve atender, no mínimo, aos critérios estabelecidos pela NBR 8419 (ABNT, 
1992), NBR 13.896 (ABNT, 1997) e NBR 10.157 (ABNT, 1997). Para os aterros sanitários de 
pequeno porte (ASPP), que recebem até 20 toneladas de resíduos por dia, deve-se observar a 
NBR 15849 (ABNT, 2010). No que tange aos aspectos legislativos, devem ser observadas as 
restrições e condições definidas nas legislações federal, estadual e municipal. No Quadro 2.5 são 
elencados os critérios técnicos a serem considerados no estudo de seleção de áreas para 
implantação de aterros sanitários. 

Quadro 2.5 – Critérios técnicos para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Uso do Solo 
Os aterros têm que ser implantados em regiões onde o uso do solo seja rural (agrícola) ou 
industrial. 

Unidades de 
Conservação 

Os aterros não podem ficar dentro de áreas de Unidades de Conservação de proteção 
integral e suas zonas de amortecimento e áreas de influência. 

Proximidades a cursos 
d’água 

As áreas destinadas aos aterros não podem se situar a menos de 200 m de qualquer curso 
d’água. 

Proximidades a núcleos 
residenciais urbanos 

As áreas destinadas aos aterros não devem se situar a menos de 1.000 m de núcleos 
residenciais urbanos que abriguem 200 ou mais habitantes. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

54 

Quadro 2.5 – Critérios técnicos para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Proximidade a aeroportos 
Ás áreas destinadas aos aterros não podem se situar próximas a aeroportos e aeródromos, 
devendo respeitar a legislação em vigor sobre a Área de Segurança Aeroportuária (ASA).  

Sentido predominante 
dos ventos 

O estudo dos sentidos predominantes dos ventos deve ser observado principalmente 
quando da instalação do aterro sanitário em distâncias inferiores a 5 km de núcleos 
residenciais urbanos. 

Distância ao lençol 
freático 

As distâncias mínimas recomendadas por normas são: 

Para aterros com impermeabilização inferior através de manta plástica sintética, a distância 
do lençol freático à manta não poderá ser inferior a 2 metros. 

Para aterro com impermeabilização inferior através de camada de argila, a distância do 
lençol freático à camada de impermeabilização não poderá ser inferior a 3 metros. 

Permeabilidade natural 
do solo 

É desejável que o solo do terreno selecionado tenha certa impermeabilidade natural, com 
vistas a reduzir as possibilidades de contaminação do aquífero. As áreas selecionadas 
devem ter características argilosas e jamais deverão ser arenosas, sendo que a camada de 
solo compactado deverá ter um coeficiente de permeabilidade menor que 10-6 cm/s, sendo 
mais desejável 10-7 cm/s. 

Extensão da bacia de 
drenagem 

A bacia de drenagem das águas pluviais deve ser pequena, de modo a evitar o ingresso de 
grandes volumes de água da chuva no aterro. 

Facilidade de acesso 
para os veículos pesados 

O acesso ao terreno deve ter pavimentação de boa qualidade, sem rampas íngremes e 
sem curvas acentuadas, de forma a minimizar o desgaste dos veículos coletores e permitir 
seu livre acesso ao local de descarga, mesmo na época de chuvas intensas. 

Disponibilidade de 
material de cobertura 

Preferencialmente, o terreno deve possuir ou se situar próximo a jazidas de material de 
cobertura, de modo a assegurar a permanente cobertura dos resíduos a baixo custo sem a 
necessidade de importação de solo de locais afastados do aterro. 

Vida Útil 
Conforme NBR 13896:1997, recomenda-se que a vida útil mínima definida para o aterro 
sanitário seja de 10 anos. Entretanto, recomenda-se que vida útil desejável seja de 20 a 30 
anos. 

Área para expansão 
É desejável que na localização da área seja reservada uma área adjacente para expansão 
futura da área de disposição final. 

Fonte: REICHERT (2007). 

Outros aspectos que também deverão ser considerados na seleção de áreas são aqueles de 
ordem econômico-financeira (Quadro 2.6) e político-social (Quadro 2.7).   

Quadro 2.6 – Critérios econômicos e financeiros para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Distância geométrica de 
coleta 

 

É desejável que o percurso de ida (e volta) dos veículos coletores até o aterro seja o 
menor possível com vistas a reduzir o desgaste dos caminhões e o custo de transporte 
dos resíduos. Normalmente, em distâncias superiores a 25 km faz-se necessária a 
implantação de uma estação de transferência (transbordo). 

Custo de aquisição do 
terreno 

Se o terreno não for de propriedade da prefeitura, deverá estar, preferencialmente em 
área rural, uma vez que o seu custo de aquisição será menor que o de terrenos 
situados em áreas industriais. 

Custo de investimento em 
construção e infraestrutura 

É importante que a área escolhida disponha de infraestrutura completa, reduzindo os 
gastos de investimentos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, 
drenagem de águas pluviais, distribuição de energia elétrica e telefonia. 

Custo de manutenção do 
processo de drenagem 

A área escolhida deve ter um relevo suave, de modo a minimizar a erosão de solo e 
reduzir os custos com a limpeza e manutenção dos componentes do sistema de 
drenagem. 

 
Fonte: REICHERT (2007). 
 

Quadro 2.7– Critérios políticos e sociais para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Distância de núcleos urbanos de 
baixa renda 

Aterros são locais que atraem pessoas desempregadas, de baixa renda ou sem 
outra qualificação profissional. Assim, caso o aterro se localize próximos a núcleos 
urbanos de baixa renda, deverão ser criados mecanismos alternativos de geração 
de renda de forma a absorver esse grupo de trabalhadores nas unidades de 
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Quadro 2.7– Critérios políticos e sociais para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

triagem (não necessariamente dentro dá área do aterro).  

Acesso às áreas através de vias 
com baixa densidade de 

ocupação 

O tráfego de veículos transportando resíduos é um transtorno para os moradores 
das ruas onde estes veículos transitam, sendo desejável que o acesso à área do 
aterro passe por locais de baixa densidade demográfica. 

Inexistência de problemas com a 
comunidade local 

É desejável que, nas proximidades da área selecionada, não tenha havido nenhum 
problema da prefeitura com a comunidade local, ONGs e com a mídia, de forma 
que não sejam geradas reações negativas com a instalação do aterro sanitário. 

 
Fonte: REICHERT (2007). 
 

Nesse contexto, é importante esclarecer que as caracterizações pedológicas, geotécnicas, 
hidrogeológicas (determinação da curva granulométrica do solo, capacidade de troca catiônica, 
umidade do solo, limite de liquidez, limite de plasticidade, permeabilidade in situ, permeabilidade 
determinada em laboratório, profundidade do lençol) e levantamentos topográficos das três áreas 
pré-definidas fazem parte do estudo de seleção de áreas.  

Alguns estudos de seleção de áreas mais rigorosos já incluem o estudo das condições de fluxo 
subsuperficial de fluidos e ensaios de compactação para determinação da umidade ótima e outros 
parâmetros na compactação.  

Após a realização dos estudos pertinentes, a definição da melhor área poderá ser feita a partir da 
construção de matrizes com ponderações dos critérios por importância ou prioridade e 
estabelecimento de pesos para o atendimento ou não dos critérios (REICHERT, 2007). Na 
literatura técnica são propostos diversos modelos de matrizes que podem ser utilizados conforme 
entendimento da instância que será responsável pela contratação dos projetos dos aterros e/ou a 
critério do empreendedor, quando a construção de aterro partir da iniciativa privada. São 
exemplos de estudos contendo matrizes ou abordando os critérios para seleção de áreas:  

• Elk (2007): é proposta a hierarquização dos critérios e pesos conforme potencial de 
atendimento ao requisitos necessários à implantação e operação dos aterros 

• Marques (2011): é proposta a utilização de duas matrizes: uma de exclusão de áreas e 
uma de seleção de áreas por meio da ponderação de critérios técnicos e legais 

• CODEVASF (2009): é proposta uma matriz de seleção de glebas como parte do Termo de 
Referência para elaboração dos projetos de engenharia e estudos ambientais de obras de 
infraestrutura dos Sistemas integrados de resíduos sólidos urbanos nas bacias 
hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba 

• ReCESA (2008) trata-se de um guia profissional onde é sugerida uma matriz simplificada 
com critérios, observações, notas e pesos, com o objetivo de apoiar a seleção de áreas 
para implantação de aterros sanitários 

• Melo (2001): é proposta uma metodologia de avaliação e seleção de áreas por meio da 
lógica fuzzy e análise multicritério aplicadas ao uso de SIG (Sistema de Informação 
Geográficas). 

No Anexo 1 é proposto um modelo de matriz para seleção de áreas para implantação das 
unidades de disposição final de rejeitos. O modelo apresentado tem caráter de recomendação, 
podendo ser ajustado ou substituído por outros modelos, conforme especificação dos respectivos 
termos de referência para contratação dos projetos das unidades. 

2.6 Indicação de macroáreas potenciais para implantação das unidades de disposição 
final de rejeitos 

Conforme abordado anteriormente, serão apontadas macro áreas potenciais onde poderão ser 
desenvolvidos os estudos específicos para a alocação das glebas destinadas à implantação das 
unidades de disposição final de rejeitos. 
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A indicação das macroáreas tem caráter orientativo, uma vez que variáveis externas como 
situação fundiária, preço, características geológicas, entre outras, só serão efetivamente 
levantadas em estudos específicos relacionados às etapas de projeto básico e executivo das 
unidades. 

As áreas foram selecionadas, na medida do possível, nas intermediações das principais rodovias 
de acesso aos municípios, como forma de se facilitar a viabilidade de implantação de energia 
elétrica nas áreas. Quanto à disponibilidade de água, provavelmente será necessário o 
abastecimento a partir de fontes subterrâneas, estas alternativas deverão ser previstas nos 
respectivos projetos básicos, já que dificilmente serão localizadas áreas fora dos limites urbanos 
que disponham de sistema de abastecimento de água. 

É importante destacar que não há impeditivos quanto à escolha das glebas fora da abrangência 
das macroáreas indicadas, desde que os demais critérios técnicos e legais sejam respeitados. 

As macroáreas foram indicadas levando em conta os arranjos intermunicipais inicialmente 
propostos para a disposição final de rejeitos10. Como o PERS abordará pelo menos dois cenários 
distintos de disposição, as macroáreas foram propostas considerando todas as alternativas que 
contemplem a implantação das unidades de disposição final, sejam as regionais ou as soluções 
individuais.  

Vale ressaltar, que nos municípios onde já há aterros em operação, optou-se por não indicar 
macroáreas (Cacoal, Vilhena, Ariquemes, Novo Horizonte D’Oeste e Jí-Paraná, este último já 
concluído mas ainda sem operação). No caso do município de Porto Velho, segundo as 
informações levantadas junto a SEMUSB, já existe uma gleba em processo de licenciamento para 
implantação do futuro aterro sanitário do município. Neste caso, para evitar incompatibilidade com 
o planejamento municipal, optou-se por indicar a mesma área já identificada pela prefeitura. 

O detalhamento dos critérios para composição dos arranjos será detalhado no Subproduto 2.2, 
conforme previsto no Termo de Referência do Edital. 

Para a seleção das macroáreas, além de filtrar as áreas que não possuem fatores de 
impedimento, foram considerados ainda: a distância média entre os municípios que irão 
compartilhar a mesma unidade; (sugere-se que a distância máxima a ser percorrida seja de até 
100 km, incluindo no deslocamento o envio dos resíduos para a estação de transbordo), 
disponibilidade de pavimento asfáltico e taxa de geração de resíduos. Essa distância sugerida não 
é determinativa, podendo sofrer variações a depender da necessidade apontada em estudos 
posteriores para a implantação das unidades. 

No Quadro 2.8 são apresentadas as macroáreas previstas para cada arranjo, inclusive para os 
municípios para os quais a recomendação é de que sejam adotadas soluções individuais. Nele 
também são apresentadas as distâncias rodoviárias entre as macroáreas e os respectivos 
municípios para os quais recomenda-se o compartilhamento das unidades de disposição final de 
rejeitos. 

 
10 Os arranjos serão objeto de tratativa no Subproduto 2.2 
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Quadro 2.8 – Proposição das macroáreas para disposição de resíduos sólidos considerando os arranjos intermunicipais e as soluções individuais 

Região – 
 Mun. Polo 

Municípios 
Distância (km) Coordenadas Cidade² Coordenadas Macroárea 1 Coordenadas Macroárea 2 

Macroárea 1 Macroárea 2 Longitude (x) Longitude (x) Latitude (y) Latitude (y) Latitude (y) Latitude (y) 

PORTO VELHO 
Porto Velho  11  403007 9030284 

369898 9021447 - 
Candeias do Jamari  34  423298 9027300 

GUAJARÁ-MIRIM 
Guajará-Mirim 44 29 245609 8808061 

240776 8843388 246541 8831165 
Nova Mamoré 8 20 244843 8848248 

MACHADINHO 
D'OESTE 

Machadinho D'Oeste  49 23 610536 8957843 
592307 8929391 591591 8952779 

Vale do Anari  25 64 590486 8910234 

ALTA FLORESTA 
D'OESTE 

Alta Floresta 
D'Oeste  

5 8 609638 8681078 

611751 8683559 616827 8680408 

Alto Alegre dos 
Parecis  

43 36 624409 8658521 

Santa Luzia D'Oeste  26 19 632889 8683497 

Parecis  88 81 651957 8653094 

São Felipe D'Oeste  56 48 661912 8682733 

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ 

São Miguel do 
Guaporé  

5 20 530713 8706876 

529246 8704303 514890 8699286 Nova Brasilândia 
D'Oeste  

50 67 575022 8703642 

Seringueiras  37 25 495978 8699056 

CEREJEIRAS 

Cerejeiras 6 21 736206 8540930 

741203 8541988 755123 8540718 

Colorado do Oeste  35 20 766166 8548192 

Corumbiara 42 57 722780 8562126 

Cabixi  64 49 766011 8506813 

Pimenteiras do 
Oeste  

59 73 711342 8508644 

São Francisco do Guaporé¹ 8 7 438054 8666744 437490 8672952 432377 8667370 

Costa Marques¹ 22 19 366670 8624720 362208 8642870 359546 8639592 

Chupinguaia¹ 7 9 727854 8611077 729352 8605926 725352 8605926 
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2.7 Pré concepção das unidades de disposição final de rejeitos 

Muitos são os critérios considerados para a proposição e escolha de unidades de gerenciamento, 
destinação e disposição de resíduos sólidos. Tais critérios podem se agrupar em critérios 
ambientais, de uso e ocupação do solo, econômicos, sociais, operacionais, dentre outros. 

Para essa etapa do trabalho, é importante salientar que a concepção das unidades ora descritas 
possui caráter unicamente propositivo, não sendo estas unidades fixas e imutáveis. Desta forma, 
as soluções a serem efetivamente implantadas podem, inclusive, se diferenciar daquelas que 
estão sendo propostas, desde que resguardados os objetivos da unidade. Isto porque, para 
algumas unidades aqui discutidas, muitos são os estudos e diagnósticos prévios necessários que 
subsidiarão a escolha do modelo tecnológico a ser adotado, sem os quais torna-se tecnicamente 
inviável qualquer definição. Além disso, é preciso ter em vista as restrições de natureza técnica, 
ambientais, socioeconômicas e legais, que muitas vezes podem inviabilizar a implantação das 
unidades em determinado local, ou mesmo a sua instalação na área municipal, o que somente 
será possível determinar após um amplo estudo e diagnósticos de campo, que antecederão os 
projetos básicos e executivos das mesmas.  

Face ao exposto, fica assim justificado o caráter propositivo e orientativo das unidades aqui 
descritas, incluindo os critérios e parâmetros estabelecidos, uma vez os diversos estudos 
supracitados são imprescindíveis para a definição da melhor alternativa e/ou tecnologia de 
destinação e disposição de resíduos a ser implementada no contexto dos 52 municípios 
rondonienses.  

Somente após um diagnóstico e uma análise detalhada da inter-relação de todos esses fatores, 
surgirão as alternativas devidamente adequadas para o gerenciamento dos resíduos sólidos no 
âmbito municipal, integrando os métodos tradicionais com as novas tecnologias, pautados no 
princípio da qualidade ambiental, sustentabilidade, simplicidade e de operacionalidade.  

2.7.1 Encerramento de Lixão 

O encerramento de um lixão trata-se do término da disposição irregular dos resíduos sólidos 
urbanos, que é uma prática que implica na degradação e na poluição ambiental da área que 
recebe estes resíduos. Encerrar um “lixão” implica em minimizar o risco de incêndios decorrentes 
da combustão espontânea dos resíduos; a poluição do solo e das águas, causados pelos 
contaminantes presentes nos resíduos e dos lixiviados gerados pela decomposição da matéria 
orgânica; e também a poluição atmosférica, resultante da liberação de gases gerados nos 
processos de combustão e decomposição dos resíduos. 

Com o intuito de reduzir as fontes poluidoras, adota-se o procedimento de cobrir os resíduos com 
solo de baixa permeabilidade associado ao cercamento da área, para impedir o acesso de 
pessoas e animais.  

Durante o processo de encerramento das atividades de um lixão, deve ser feito o 
encaminhamento dos catadores para que participem de associações ou cooperativas de forma 
que eles possam continuar suas atividades, trabalhando nas Unidades de Triagem regionais.  
Assim, esta ação deverá estar prevista nos projetos de Encerramento de Lixões, quando da 
contratação para os estudos e projetos de sua execução. Trata-se de um processo delicado e com 
vários fatores intervenientes, logo, a remoção dos catadores deverá ser objeto de estudo e 
atenção especial na aplicação das ações propostas pelo PERS-RO.  

Ressalta-se que a definição da melhor técnica a ser utilizada para qualquer encerramento de lixão 
somente é possível após estudos preliminares e diagnósticos ambientais, físicos e geológicos de 
sua localização, bem como a estimativa da volumetria dos resíduos que ali foram irregularmente 
dispostos. Contudo, isso só é possível com a realização dos estudos topográficos e das 
sondagens que deverão ser feitos quando da contratação desses serviços. 

2.7.1.1 Elementos do projeto 

• Dimensionamento do maciço de lixo 
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O encerramento do lixão deverá realizado, preferencialmente, através da conformação dos 
resíduos dispostos na área em um único maciço, o que reduzirá significativamente a área coberta 
pelo lixo. 

Não é possível estimar ou calcular o dimensionamento do maciço sem antes proceder com os 
estudos e diagnósticos da massa e do volume de resíduos presentes na área do lixão. 

• Sistema de drenagem 

Após os estudos e diagnósticos da área impactada e dos resíduos dispostos no lixão, será 
conhecida sua capacidade de geração de efluentes (chorume), o que possibilitará a tomada de 
decisão quanto à implantação de um sistema de drenagem. Por outro lado, independentemente 
de qualquer outro fator, é obrigatório que seja feito o dimensionamento de um sistema de 
drenagem de água pluvial. Este poderá ser composto por drenos em seção meia cana de concreto 
de 300 mm, que direcionarão a água coletada para uma caixa de passagem e, posteriormente, 
para o enrocamento e dissipação pelo terreno natural. 

O enrocamento visa reduzir a velocidade de escoamento, evitando a formação de ravinas 
decorrentes da erosão dos solos. A bacia de contenção será construída por meio da escavação 
em terreno natural. A concepção desta não segue critérios de dimensionamento e visa apenas o 
acúmulo da água pluvial formando um pequeno tanque, com finalidade paisagística.  

• Cobertura do maciço 

Após a formação do maciço de resíduos, este deverá ser coberto por uma camada de solo de 80 
cm de espessura, sendo que 60 cm será de solo de baixa permeabilidade, para impedir a 
infiltração da água de chuva no maciço, bem como seu confinamento. A última camada, de 20 cm, 
será de solo vegetal para composição da vegetação rasteira que será plantada sobre o maciço, 
como parte do paisagismo. 

• Cercamento da área e identificação da obra 

Durante a implantação do projeto de encerramento, deverá ser construída uma cerca para 
isolamento da área e impedimento de acesso. A cerca deverá ser construída com mourão de 
concreto e no mínimo quatro fios de arame farpado.  

O acesso à área pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, podendo também ser uma cancela ou mesmo um colchete, 
desde que seja possível seu trancamento. 

Para a identificação do empreendimento a unidade deverá contar com uma placa de identificação 
feita em aço galvanizado de 12 m², ou outra forma de sinalização, conforme especificações do 
órgão contratante dos serviços.  

• Projeto paisagístico 

O projeto paisagístico do encerramento do lixão deverá prever o tratamento da área a partir da 
plantação de espécies nativas, formação de cerca viva e plantação de gramíneas sobre o maciço 
de resíduos. A cerca viva acompanhará a linha da cerca a ser instalada e, juntamente com esta, 
promoverá o impedimento de pessoas e animais à área e também servirá como barreira visual da 
área. A especificação e os critérios para tais estruturas deverão ser fornecidos pela contratante 
desses estudos e projetos. 

• Limpeza da área 

Mesmo após a formação do maciço, haverá uma quantidade significativa de lixo espalhado pela 
área, como sacolas, papéis e plásticos diversos. Portanto, deverá ser realizada a limpeza da área 
por meio da coleta manual desses resíduos. 

Um desenho esquemático da conformação final de um encerramento de lixão é mostrado pela 
Figura 2.11. 
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Figura 2.11 – Desenho esquemático (ilustrativo) de um encerramento de lixão. 
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2.7.1.2 Elementos do projeto 

• Dimensionamento do maciço de resíduos 

A remediação do lixão será realizada através da conformação dos resíduos dispostos na área em 
um único maciço, o que reduzirá significativamente a área coberta pelo lixo. 

Conforme já informado anteriormente, não é possível estimar ou calcular o dimensionamento do 
maciço antes dos estudos e diagnósticos da massa e volume de resíduos na área do lixão. 

Nesse contexto, é importante considerar que as dimensões da (s) mancha (s) de resíduos 
existente (s) mudam diariamente. Essa mudança se deve a fatores como: o lançamento diário de 
resíduos, que pode criar novas manchas; a decomposição da matéria orgânica; as ações de 
catadores, a queima espontânea ou intencional dos resíduos, o que reduz significativamente o 
volume; e as alterações topográficas da área, provocadas por equipamentos como tratores, dentre 
outros.  

• Drenos de chorume 

Para a coleta e drenagem dos líquidos gerados no interior do maciço, serão construídos dois 
sistemas interligados de drenos, um radial e um anelar. O sistema radial, como define o próprio 
nome, será constituído de drenos que sairão do centro do maciço em direção às bordas, 
conectando-se ao dreno anelar. O sistema anelar é constituído de um único dreno que contornará 
todo o maciço e conduzirá grande parte do chorume proveniente dos resíduos até uma caixa de 
passagem e, por fim, a um tanque de acumulação. 

Ambos os conjuntos de drenos serão constituídos apenas de brita nº 4 e possuirão seção 
quadrada, sendo os internos (radial) de 0,60 x 0,60 metro e o anelar de 1,00 x 1,00 metro, ou 
outra especificação dada pelo órgão contratante por esses serviços. 

Uma vez no dreno anelar, o líquido percolado será encaminhado para uma caixa de passagem, 
que serve também como caixa de inspeção. Esta será construída em alvenaria, nas laterais e ao 
fundo, em cimento de 5 cm de espessura. Dessa caixa, o chorume será conduzido em tubo de 
PVC de 75 mm até uma segunda caixa de passagem e, por fim, ao tanque de acumulação.   

• Tanque de acumulação 

O tanque ou bacia de acumulação tem como finalidade reter o líquido percolado do maciço de 
resíduos por um período de detenção determinado. Esse tanque será escavado no terreno e terá 
base impermeabilizada com 40 cm de argila compactada seguida de manta PEAD de 1,5 mm.  

Após o seu enchimento, o líquido acumulado deverá ser coletado por um caminhão tipo limpa-
fossa e encaminhado para tratamento na estação de tratamento de efluentes do aterro sanitário 
ou da ETE do município, se existente. Essa operação deverá se repetir enquanto houver a 
geração de chorume no maciço, que reduzirá significativamente com o passar dos meses e/ou 
anos.  

O dimensionamento do tanque dar-se-á através de parâmetros como balanço hídrico, 
determinação do volume de lixiviado, dentre outros.   

• Drenos de gases 

A metodologia para a definição do número de drenos de gases necessários ao maciço, se 
aplicável, dar-se-á através do raio de influência desses, considerando uma distância de 25 metros. 
A distribuição desses drenos pelo maciço se dará de maneira triangular e equidistantes entre si, 
obedecendo a fórmula abaixo:  

d = 2.r.cos 30º  

onde: d é a distância e r é o raio de influência 
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Os drenos de gases serão ligados aos drenos de chorume e terão seção circular com 60 cm de 
diâmetro e serão preenchidos com brita nº 4. Na extremidade superior do dreno de gás, será 
adaptada uma manilha de concreto e nesta acoplado um queimador de gás, estrutura metálica 
que servirá para promover a queima dos gases.  

• Drenagem pluvial 

A drenagem pluvial da remediação do lixão será composta por drenos em seção meia cana de 
concreto de 300 mm, os quais encaminharão a água coletada para uma caixa de passagem e, 
posteriormente, para o enrocamento. A bacia de contenção será construída por meio da 
escavação em terreno natural. A concepção desta não segue critérios de dimensionamento e 
visam apenas o acúmulo da água pluvial formando um pequeno tanque. O intuito desta é apenas 
paisagístico.  

• Cercamento da área e identificação da obra 

Durante a implantação do projeto de remediação, deverá ser construída uma cerca para 
isolamento da área e impedimento de acesso à mesma por pessoas e animais. Para isso, será 
construída uma cerca de mourão de concreto de, no mínimo, quatro fios de arame farpado.  

O acesso à área pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, podendo também seu uma cancela ou mesmo um 
colchete, desde que seja possível o trancamento, para evitar o acesso não autorizado de pessoas 
ao local. 

Para a identificação do empreendimento a unidade contará com uma placa de identificação feita 
em aço galvanizado de 12 m², ou outra forma de sinalização, a depender das especificações do 
órgão contratante para esses serviços.  

• Projeto paisagístico 

O projeto paisagístico da remediação do lixão envolve o tratamento da área a partir da plantação 
de espécies nativas, da formação de cerca viva e da plantação de gramíneas sobre o maciço de 
resíduos. A cerca viva acompanhará a linha da cerca a ser instalada e, juntamente com esta, 
promoverá o impedimento de pessoas e animais à área, além de funcionar como barreira visual. 

2.7.2 Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 

Segundo a NBR 15112/2004, trata-se de uma pequena instalação localizada na zona urbana para 
recepção diferenciada, em pequenos volumes, de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), 
resíduos recicláveis e volumosos, previamente segregados em suas fontes geradoras e entregues 
pelos próprios geradores ou transportadores por eles contratados. Esta unidade tem por finalidade 
a recepção e o armazenamento temporário dos resíduos que posteriormente serão encaminhados 
para a Unidade de Triagem ou Aterro de RCD; sendo assim, o PEV constitui-se num importante 
instrumento de auxílio à coleta de resíduos recicláveis. 

Como já mencionado, os PEV são instalações perenes de gestão preventiva destinadas à 
recepção de descargas de pequenas quantidades, entregues por geradores ou transportadores de 
pequeno porte que, pelo pequeno volume gerado ou pela falta de condições financeiras, não 
encontram viabilidade para contratar uma empresa de coleta. 

A instalação de um PEV deve ser dotada, segundo a NBR 15112/2004, de portão e cercamento 
no perímetro da área da operação, os quais devem ser construídos de forma a impedir o acesso 
de pessoas estranhas e animais. Os PEV devem ainda contar com anteparos para a manutenção 
de aspectos que podem afetar a vizinhança, tais como ventos dominantes e estética, um exemplo 
de anteparo é a cerca arbustiva ou arbórea no perímetro da instalação. 

Na entrada da área deve haver a identificação visível quanto às atividades desenvolvidas, 
iluminação e energia, local de armazenamento temporário dos resíduos recebidos, que serão 
classificados pela natureza e acondicionados em locais diferenciados, segundo suas 
características, equipamentos de combate a incêndio além de possuir revestimento primário do 
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piso das áreas de acesso, operação e estocagem, executado e mantido de maneira a permitir a 
utilização sob quaisquer condições climáticas. 

A implantação do PEV deverá ser feita preferencialmente em áreas que sofrem com disposição 
irregular de resíduos de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e Volumosos (móveis, 
eletrodomésticos). A implantação dessa unidade delimita uma área de influência denominada 
bacia de captação de resíduos, que são áreas de características homogêneas, com dimensão tal 
que permita o deslocamento fácil dos munícipes e dos pequenos coletores e evite o despejo 
irregular dos resíduos. A capacidade de deslocamento dos pequenos coletores em cada viagem é 
estimada entre 1,5 e 2,5 km (MMA, 2009). 

Por fim, cabe notar que o PEV poderá ampliar e diversificar os resíduos recebidos na medida em 
que políticas públicas desenvolvam a logística reversa de materiais específicos. 

2.7.2.1 Estruturas operacionais 

• Área de descarga e recepção: 

Os resíduos deverão chegar à unidade já previamente separados de acordo com a sua tipologia, 
trabalho este que deverá ser feito pelos catadores. Uma vez na unidade, deverão ser 
encaminhados diretamente para as baias, de acordo com a sua classificação (vidro, plástico, 
papel, metal, etc.). Quando não houver essa separação prévia, os resíduos deverão ser dispostos 
no pátio da unidade, em frente às baias, para a segregação pelo operador e, posteriormente, 
serem colocados nas baias.  

Para o recebimento dos resíduos volumosos e RCD’s deverá ser projetada uma elevação (aterro) 
com uma rampa de acesso na qual os veículos subirão e, por desnível, disporão esses resíduos 
em caçambas estacionárias.  

A área de descarga dos veículos transportadores de resíduos densos (resíduos de concreto, 
alvenaria e argamassa, solo) deverá ser posicionada em platô, na região mais alta do terreno que 
será ocupado (no máximo 90 cm), possibilitando a descarga destes resíduos diretamente no 
interior de no mínimo 4 caçambas com capacidade para 4 m³, dispostas no nível inferior.  

A descarga dos resíduos leves (móveis e utensílios domésticos inservíveis, grandes peças e 
outros) deverá ser feita diretamente no interior de baias específicas, descobertas, disponibilizadas 
cada uma delas para um tipo específico de resíduo. O dimensionamento dos espaços nos pontos 
de entrega voluntária deverá considerar o tipo de veículo que será utilizado para a remoção de 
cada tipo de resíduo: remoção de caçambas por veículos poliguindaste e remoção de resíduos 
leves e das podas em veículos de “carga seca” (carrocerias de madeira, com laterais elevadas), 
bem como área de apoio para veículos de tração animal. 

• Baias de armazenamento temporário: 

São áreas projetadas para o armazenamento temporário dos resíduos recebidos pela unidade. 
Trata-se de uma estrutura de alvenaria coberta e com piso em concreto. Serão sinalizadas com 
placas de identificação de acordo com o tipo material reciclável. Poderão ser previstas, de acordo 
com o projetista, sete baias para os diferentes tipos de resíduos, a saber:  

• Papel e papelão;  

• Plásticos; 

• Metais; 

• Vidros; 

• Madeiras e inservíveis; 

• Resíduos de RCD classe C; 

• Resíduos de RCD classe D. 
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Quando for formado um lote econômico, os resíduos deverão ser encaminhados para a unidade 
de triagem ou outra destinação. 

• Estruturas de apoio 

Para o apoio da unidade deverá ser prevista uma estrutura simples, constituída de um pequeno 
escritório, além de um banheiro com vaso sanitário e uma copa para servir de apoio ao operador e 
aos catadores que o utilizarão. Também é importante que haja um local para promover a 
acomodação e a dessedentação dos animais, uma vez que os catadores, eventualmente, utilizam 
veículos de tração animal. 

O único efluente gerado na unidade será o sanitário, proveniente do vaso sanitário. Estes 
efluentes deverão ser encaminhados para a rede coletora de esgotos do município e, na ausência 
desta, deverá previsto e dimensionado um sistema constituído de tanque séptico, filtro anaeróbio 
e sumidouro, para que o efluente seja tratado. 

• Infraestrutura 

A infraestrutura básica do PEV poderá ser constituída de uma cerca de oito fios com mourões de 
concreto para cercamento da unidade, uma placa de identificação de 12 m² e unidade de apoio. 
Cada baia de armazenamento temporário poderá ser identificada através de placas de aço 
galvanizado de 8 x 12 cm. A unidade também poderá ser dotada de um estacionamento. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura. 

O pátio do PEV não deverá ser impermeabilizado e poderá ser coberto por brita nº 1 com uma 
camada de 8 cm de espessura.  

A unidade deverá ser contemplada com uma caixa d´água com no mínimo 500 litros de 
capacidade.  

Para o dimensionamento da área do PEV deverão ser considerados os espaços necessários para 
a circulação de veículos de médio e grande porte para a entrega e remoção de cada tipo de 
resíduo, bem como os veículos dotados de guindaste para a remoção das caçambas. A remoção 
dos resíduos Classe A deverá ser realizada por veículos basculantes para facilitar o 
encaminhamento destes para reutilização, reciclagem ou disposição em aterro.  

2.7.2.2 Operação da unidade 

A unidade poderá ser projetada e concebida prevendo, em função de sua simplicidade de 
funcionamento, apenas dois operadores. Um será responsável pelo recebimento, segregação e 
organização dos resíduos nas baias e pela limpeza. O segundo se responsabilizará pela 
administração da unidade, fazendo as medições e anotações necessárias. 

• Horário de funcionamento e número de funcionários 

Sugere-se que o horário de funcionamento seja de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 
horas e aos sábados das 08:00 às 15:00 horas. 

Recomenda-se que para a operação da unidade sejam disponibilizados 3 funcionários, sendo: 1 
administrador geral, 1 operador e 1 vigilante.   

• Equipamentos operacionais 

A utilização, ou não, de equipamentos no PEV deverá ser estabelecida quando da contratação 
dos serviços para a elaboração dos seus respectivos projetos básicos e executivos, a critério da 
contratante. A aquisição ou locação destes, se necessários, ficará a cargo do operador da 
unidade. Isso também se aplica aos veículos de transporte dos materiais.  

O Quadro 2.9 apresenta as ferramentas necessárias para o manuseio dos resíduos recebidos no 
PEV. 
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Quadro 2.9 – Instrumentos necessários à operação da unidade (PEV). 

Descrição Tipo Quantidade Finalidade 

Caçamba estacionária Equipamento 4 
Armazenamento temporário de RCD’s e 
inservíveis. 

Carrinho de mão Ferramenta 1 
Transporte e deslocamento interno de 
resíduos 

Enxada Ferramenta 1 Manuseio de resíduos 

Pá Ferramenta 1 Manuseio de resíduos 

Vassoura Ferramenta 2 Limpeza geral 

2.7.2.3 Monitoramento Ambiental 

O monitoramento ambiental visa identificar alterações nos padrões de qualidade ambiental do ar, 
das águas subterrâneas e superficiais e do nível de ruído gerado na unidade.  

No entanto, uma vez que os resíduos recebidos pelo PEV serão somente aqueles de origem seca, 
sem a presença de matéria orgânica, e que todos, a exceção dos Resíduos de Construção e 
Demolição (RCD’s), serão acondicionados em baias cobertas, não haverá a geração de chorume 
e/ou líquidos lixiviados que venham a oferecer riscos ao meio ambiente. Além disso, considerando 
o horário de funcionamento proposto para esta unidade, (horário comercial) e o pequeno fluxo de 
veículos para a entrega e coleta dos resíduos, é provável que o nível de pressão sonora seja 
baixo, não ocasionando impacto ambiental na vizinhança. 

Logo, diante das características e operacionalidade do PEV, não será necessário o 
monitoramento ambiental do empreendimento. O único monitoramento a ser realizado é aquele 
voltado para a integridade física das estruturas da unidade. A Figura 2.12 a seguir apresenta um 
layout esquemático de um PEV. 
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Figura 2.12 - Desenho (layout) esquemático de um PEV. 

Fonte: Elaborado por Floram. 
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2.7.3 Locais de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis – LEV 

Os locais de entrega voluntária (LEV), é também modalidade de coleta seletiva que utiliza 
estruturas específicas para o acondicionamento de resíduos recicláveis, colocados em pontos 
fixos na cidade, onde o cidadão, espontaneamente, entrega seus resíduos recicláveis. Estas 
unidades (LEV) devem ser implantadas em áreas de grande circulação de pessoas e serem 
destinadas à recepção de embalagens e outros resíduos secos recicláveis.  

Os LEV Não possuem estruturas ou concepção pré-definida ou pré-estabelecida, podendo 
concebidos em várias formas, modelos, tamanhos (Figura 2.13). Podem ser dimensionadas em 
formato de gaiolas metálicas, madeira, material plástico resistente ou outros. Algumas 
características intrínsecas à essas unidades são:   

o Estrutura inserida na área urbana, em espaço público de até 20 m², em área de 
grande circulação de pessoas, próximas aos centros comerciais; 

o Recepção somente de resíduos triados secos recicláveis; 

o Devem estar devidamente pintados de acordo com a cor e identificação por tipo de 
resíduos, conforme a Resolução CONAMA Nº 275/2001; 

o  São previstos para cidades com população urbana superior a 5.000 habitantes; 

o Podem ser substituídos por PEV. 

o Podem possuir dimensionamentos e estrutura física variados, a depender do 
projeto a ser desenvolvido para essa unidade.  

  

Figura 2.13 – Modelos de Locais de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis. 

Fonte: Internet: Google Imagens. 

2.7.4 Unidades de Triagem - UT 

Trata-se de um conjunto de edificações e instalações destinadas ao manejo dos materiais 
recicláveis e reutilizáveis, que são provenientes da coleta seletiva realizada por catadores, 
preferencialmente cooperados. A UT destina-se ao recebimento e ao processamento de resíduos 
secos de origem domiciliar, tais como papéis, plásticos, metais, vidros, papelão, dentre outros. 

Com base nas recomendações do MMA (2009) as unidades de triagem foram escalonadas em 
quatro portes com áreas específicas e destinadas à operação dos resíduos recicláveis, de acordo 
com os seguintes critérios:  

✓ UT (1) - Para processar até 0,25 ton/dia – área operacional do galpão com até 100 m2;   

✓ UT (2) - Para processar de 0,25 a 0,6 ton/dia – área operacional do galpão com até 150 
m²;  

✓ UT (3) - Para processar de 0,6 a 1 ton/dia – área operacional do galpão com até 250 m²;  

✓ UT (4) - Para processar de 1 a 2 ton/dia – área operacional do galpão com até 500 m².  
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A correta concepção dessas unidades, principalmente no que diz respeito ao adequado 
dimensionamento dos espaços a serem utilizados, bem como dos equipamentos necessários para 
a pesagem, enfardamento e movimentação, são de fundamental importância para que os 
catadores organizados possam exercer suas atividades de maneira mais produtiva.  

Quando da elaboração dos projetos básicos, deverão ser consideradas as etapas básicas do 
processamento dos resíduos recicláveis, a saber: 

• Recebimento e estocagem dos materiais a serem triados; 

• Triagem primária dos recicláveis e descarte de rejeitos inaproveitáveis; 

• Transporte interno dos materiais; 

• Retriagem (triagem secundária) de alguns materiais; 

• Acondicionamento temporário de materiais triados; 

• Prensagem e enfardamento dos recicláveis triados; 

• Estocagem final dos fardos de recicláveis em pilhas; 

• Setor de expedição. 

A área de descarga dos veículos transportadores deverá estar posicionada sob beiral protetor da 
atividade de descarga e, tanto quanto possível, na região mais alta do terreno que será ocupado. 
Os desníveis propiciados possibilitarão a descarga mecanizada ou por gravidade dos resíduos e 
seu lançamento em silos de armazenamento, dos quais, por sua vez, serão direcionados às 
mesas de triagem. 

A triagem dos materiais estocados será realizada de forma manual, por triadores postados em 
bancadas corridas ou transversais, dispostas ao longo dos referidos silos. Os triadores estarão ao 
longo dessas bancadas, tendo em torno de si dispositivos para o acondicionamento transitório dos 
recicláveis e dos rejeitos inaproveitáveis a serem descartados, tais como tambores, bombonas, 
etc., de modo a possibilitar seu transporte até o setor seguinte. 

As bancadas de triagem possuirão largura suficiente para o espalhamento e seleção dos materiais 
e altura que permita que os funcionários façam a triagem em condições ergonomicamente 
corretas. 

A separação dos materiais recuperados será feita em tantos tipos quanto sejam demandados pelo 
mercado comprador, podendo haver compartilhamento de baias por vários tipos de materiais, 
dispostos anteriormente em “big bag” ou outro tipo de contêiner. Para isso, é fundamental que 
seja realizado um levantamento de mercado sobre a saída dos principais resíduos para 
reciclagem.  

A área destinada ao enfardamento dos resíduos recicláveis triados deverá ser dimensionada e 
reservada para esta finalidade, visando: 

• A instalação de equipamentos fixos como prensas verticais e outros; a estocagem de 
dispositivos vazios a serem utilizados para acondicionamento dos diversos tipos de 
materiais; 

• Instalação de uma balança de plataforma, com capacidade para a pesagem de cargas de 
até 1.000 kg. 

A estocagem dos materiais será feita em área específica que permita a acumulação ao menos de 
uma semana da produção prevista e o acúmulo de “viagens fechadas” dos principais materiais. Os 
fardos poderão ser estocados em camadas sobrepostas até o limite de 3 ou 4 camadas. 

Externamente ao galpão deverá ser previsto espaço para o armazenamento provisório de rejeitos 
inservíveis e estacionamento de caçambas para alguns tipos de materiais. 
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Além das áreas operacionais anteriormente descritas, a UT deverá ser projetada contendo áreas 
de apoio, definidas em compatibilidade com o uso e o número de usuários estimados. O projeto 
deverá contemplar um escritório administrativo com sala de reuniões, vestiários (masculino e 
feminino), cozinha, refeitório, sanitários (masculino e feminino), almoxarifado, guaritas para os 
vigilantes, área de acomodação e dessedentação de animais (que compõem as carroças de 
tração animal), estacionamento, placas de identificação e cercamento.  

É importante que a unidade possua uma boa higiene operacional e ocupacional. Portanto, é 
necessário que sejam realizadas limpezas esporádicas tanto na unidade administrativa como no 
pátio da unidade. 

2.7.4.1 Estruturas Operacionais 

• Setor de recebimento 

A recepção do material reciclável na UT se dará através de uma plataforma, projetada para 
facilitar a retirada dos resíduos da carroceria dos veículos. Uma vez recebidos, serão 
encaminhados para o silo de armazenamento temporário, de onde serão encaminhados para a 
mesa de triagem. Ressalta-se que o silo de armazenamento e a mesa de triagem estão no mesmo 
nível da plataforma, o que facilita o manuseio dos resíduos e reduz esforços físicos por parte dos 
operadores. 

• Setor de triagem e armazenamento temporário 

Uma vez no silo de armazenamento, os resíduos serão encaminhados para a mesa de triagem. A 
triagem se dará através da segregação dos resíduos de acordo com sua tipologia (papel, papelão, 
metal, plásticos diversos, etc) e disposição destes em tambores metálicos. Em função da 
simplicidade operacional e durabilidade propõe-se que seja adotado o uso de tambores em 
detrimento de outros tipos de recipientes como sacolas big-bags, por exemplo.  

O número de tambores (recipientes) para cada triador deverá ser dimensionado de acordo com os 
tipos de materiais recicláveis a serem recebidos e segregados na unidade, devendo-se também 
prever tambores reservas tanto quantos necessários para o bom funcionamento e organização da 
unidade. Dever-se-á impedir o espalhamento de resíduos pelo piso da unidade ou fora dos locais 
delimitados. 

A triagem será realizada manualmente, sendo o pessoal encarregado da triagem distribuído na 
lateral da mesa, com uma distância média entre si de 1 metro. 

Quando cheios, os tambores serão encaminhados com o auxílio de um carrinho metálico (com 
capacidade de 150 kg) para a área de armazenamento temporário. Neste local, o material triado, a 
critério do operador, poderá sofrer uma retriagem em função das necessidades de mercado. 

Após esta etapa, depois da formação de um volume os resíduos serão encaminhados para o setor 
de enfardamento. 

• Setor de enfardamento 

Após a segregação final dos resíduos de acordo com sua tipologia, estes deverão ser prensados 
em uma prensa vertical eletro hidráulica com capacidade de 8 toneladas de pressão. Os fardos 
formados nessa prensa serão destinados ao setor de expedição. 

A sugestão ou inserção de outros equipamentos que poderiam ser previstos para agregar valor 
aos resíduos triados pela unidade (trituradores, moinhos, tanques de lavagem, etc), ficará a cargo 
da contratante dos serviços para a elaboração dos projetos básicos e executivos dessas 
unidades. 

•  Setor de armazenamento final e expedição 

Trata-se do local de estocagem dos fardos produzidos pela unidade até a sua expedição. O 
dimensionamento da área necessária para o armazenamento deverá considerar as especificações 
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técnicas fornecidas pelo fabricante da prensa (dimensão dos fardos) ou outra informação 
disponibilizada em Termo de Referência fornecido pela contratante. 

Quando da formação de lote econômico, os fardos serão pesados em balança mecânica com 
capacidade de 1.000 kg e direcionados para a expedição.  

Para a expedição, deverá ser projetada uma rampa seguida de plataforma para facilitar o 
deslocamento dos fardos, via carrinho transportador, para o interior do veículo coletor. Na 
extremidade da plataforma poderá ser instalado um nivelador de doca hidráulico, que pode atingir 
a altura de vários veículos coletor.  

A aquisição/utilização de máquinas empilhadeiras para a operação da UT ficará a cargo do gestor 
da unidade. 

A Figura 2.14 apresenta a descrição das etapas operacionais de uma unidade de triagem (UT) de 
resíduos recicláveis apresentada em um Termo de Referência da CODEVASF (2013) para 
projetos executivos de engenharia, desde a descarga do caminhão até a expedição dos fardos. 

 

Figura 2.14 – Etapas operacionais da Unidade de Triagem. 

Fonte: CODEVASF (2013). 

2.7.4.2 Estruturas de apoio 

Como estrutura de apoio, a unidade possuirá uma unidade administrativa composta de escritório 
com sala de reuniões, vestiários (masculino e feminino), cozinha, refeitório, sanitários (masculino 
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e feminino), almoxarifado, guaritas para os vigilantes, área de acomodação e dessedentação de 
animais (carroças de tração animal) estacionamento, placas de identificação e cercamento. 

2.7.4.3 Infraestrutura 

• Abastecimento e usos da água 

O abastecimento da unidade será proveniente da rede de abastecimento pública ou, na ausência 
desta, através da captação de água subterrânea.  

A unidade poderá ser contemplada com um sistema de captação de água pluvial que armazenará 
a água coletada pelo galpão de triagem. Este sistema é dotado de um mecanismo para o descarte 
da primeira água de lavagem do telhado; o restante abastecerá um reservatório em alvenaria e 
aterrado, com capacidade a ser definida em projeto. Essa água poderá ser posteriormente 
reaproveitada para lavagem da unidade ou irrigação de jardins. 

• Esgotamento sanitário 

O único efluente gerado pela unidade de triagem será aquele proveniente da cozinha e dos 
vestiários, caracterizando-se assim como esgoto doméstico. Estes deverão ser encaminhados 
para a rede pública de coleta. Na ausência desta, deverá ser dimensionado um sistema 
constituído de tanque séptico, filtro anaeróbico e sumidouro.  

• Energia elétrica 

A unidade será abastecida pela rede da concessionária de energia local.  

• Sistema de Drenagem 

Toda a área externa da unidade deverá ser coberta com brita, em altura suficiente para evitar o 
solo exposto, o que permitirá a infiltração da água pluvial, não havendo necessidade de 
implantação de uma sistema de drenagem para a UT.  

• Galpão da UT  

O galpão da Unidade de Triagem deverá ser dimensionado e projetado buscando propiciar o 
aproveitamento da iluminação e ventilação naturais. Para a escolha do material de cobertura 
deverá ser observado o conforto térmico do ambiente. 

• Área interna e externa 

A paredes do galpão de triagem poderão ser de alvenaria (de bloco de concreto aparente) sendo 
o piso cimentado. Já a administração também será em alvenaria, porém pintada. Todo o piso da 
unidade administrativa será de cerâmica, sendo que parte das paredes internas dos vestiários e 
da cozinha deverão ser azulejados até a altura de 1,80 metros.   

Na área externa deverá ser prevista uma caçamba estacionária para o descarte de materiais 
inservíveis e rejeitos do processo de triagem. Quando cheia, essa caçamba será removida por 
caminhão específico e encaminhada para aterro sanitário. Também deverá ser previsto um local 
para acomodação e dessedentação de animais utilizados em carroças. Todo o pátio externo da 
unidade deverá possuir cobertura com brita.  

• Cercamento e identificação 

Para evitar o acesso de animais e pessoas não autorizadas à unidade, esta deverá possuir cerca 
de composta de mourão de concreto constituída de oito fios de arame farpado. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, com dimensões de 3,50 metros de largura por 1,80 metros 
de altura. Deverá ser prevista uma placa de identificação da unidade. 

• Horário de funcionamento  



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

72 

O horário de funcionamento da unidade deverá coincidir com o horário do comércio local, o que 
normalmente se dá nos dias úteis de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas e aos 
sábados das 08:00 às 12:00 horas. 

• Máquinas e equipamentos 

Os equipamentos previstos para a UT serão aqueles mínimos necessários para o bom 
funcionamento da mesma. O Quadro 2.10 apresenta os equipamentos e ferramentas mínimos 
necessários para o funcionamento da unidade. 

Quadro 2.10 - Sugestão de equipamentos e ferramentas necessários à UT. 

Descrição Tipo Quantidade Finalidade 

Prensa vertical Equipamento 1 Formação dos fardos 

Balança de 1.000kg Equipamento 1 Pesagem dos fardos 

Caçamba estacionária Equipamento 1 Armazenamento temporário de inservíveis 

Tambor Ferramenta 16 Armazenamento Dos Recicláveis 

Carrinho metálico  Ferramenta 2 Deslocamento dos tambores e fardos 

Vassoura Ferramenta 2 Limpeza geral 

Enxada Ferramenta 1 Manuseio dos resíduos  

Pá Ferramenta 1 Manuseio dos resíduos  

O número de tambores foi estimado considerando 5 tambores para cada triador e mais 6 
tambores reserva, para substituição daqueles cheios e também para armazenamento de resíduos. 
Ressalta-se que o número de tambores será definido quando da operação da unidade pelos 
operadores.  

As imagens da Figura 2.15 e da Figura 2.16 apresentam, respectivamente, um modelo de layout 
de implantação e o projeto arquitetônico da unidade de triagem. Ressalta-se que são apenas 
desenhos esquemáticos. 

2.7.4.4 Monitoramento Ambiental 

O monitoramento ambiental visa identificar alterações nos padrões de qualidade ambiental do ar, 
das águas subterrâneas e superficiais e do nível de ruído gerado na unidade.  

No entanto, uma vez que os resíduos recebidos pela UT serão somente aqueles de origem seca, 
sem a presença de matéria orgânica, não haverá a geração de chorume e/ou líquidos lixiviados 
que venham a oferecer riscos ao meio ambiente. Além disso, considerando o horário de 
funcionamento desta unidade (horário comercial) e que os equipamentos, neste caso as prensas, 
encontram-se instaladas dentro do galpão de cada unidade, o nível de pressão sonora deverá ser 
baixo, não ocasionando impacto ambiental na vizinhança. 

Assim, diante das características e operacionalidade da UT, não será necessário o monitoramento 
ambiental do empreendimento. O único monitoramento a ser realizado é aquele voltado para a 
integridade física das estruturas da unidade. 

2.7.4.5 Treinamento 

Os responsáveis pela UT devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo pelo 
menos: 

a) a forma de operação, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida pelo 
indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 
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Figura 2.15 – Desenho esquemático de uma Unidade de Triagem – layout geral. 
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Figura 2.16 - Desenho esquemático de exemplo de um galpão de uma Unidade de Triagem – Planta Baixa.  

Fonte: Elaborado por Floram. 
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2.7.5 Unidade de Compostagem (UCO) 

A compostagem é um processo biológico de "reciclagem dos resíduos orgânicos" que permite a 
transformação de restos orgânicos (resíduos de alimentos como frutas, legumes e verduras, 
resíduos de poda e capina, serragem, adubos, etc.) em um material chamado de composto 
orgânico, rico em nutrientes e bom condicionador de solo, que pode servir de adubo para plantio. 

Uma UCO consiste em uma instalação onde os resíduos orgânicos são processados para 
promover a sua bioestabilização por meio de compostagem aeróbia, que é o processo biológico 
em que os microrganismos transformam a matéria orgânica em um material fisicamente 
semelhante ao solo, chamado “composto” e que pode ser utilizado como biofertilizante no solo 
para produção agrícola. 

Entende-se, como pressuposto básico e de natureza essencial, que a massa orgânica de resíduos 
a ser processada nas UCOs deverá ser previamente segregada dos demais resíduos em suas 
diversas fontes de geração (restaurantes, sacolões, mercados, supermercados, feiras etc.). 
Portanto, não deverão ser previstas instalações e/ou dispositivos específicos para essa triagem, 
ou segregação, na UCO a ser projetada. 

As UCOs deverão ser projetadas para atender a minimamente 20% dos resíduos orgânicos, 
previamente segregados, gerados pela população no final de plano, ou seja, 20 anos. Estas 
unidades deverão ser dimensionadas com base no aporte diário, características dos resíduos 
orgânicos e clima da região. Deverá ser concebido o processo mais adequado de compostagem, 
tendo por preferência o sistema natural a céu aberto com reviramento mecânico das leiras 
(Windrow). 

Para a implementação de uma UCO, deverão ser previstos: uma área de estocagem dos resíduos 
orgânicos, um pátio de compostagem, um pátio de cura, um local para abrigar o triturador dos 
resíduos arbóreos (se existente), um local para abrigar a peneira e um local para armazenamento 
do composto maturado e peneirado. Para os resíduos orgânicos não-arbóreos não deverá ser 
previsto um sistema de trituração de resíduos, pois este sistema poderá contaminar o composto 
com metais pesados oriundos de pilhas e baterias que porventura se encontrem nos resíduos 
orgânicos. O pátio para cura do composto deverá ser coberto e com capacidade para estocar 50% 
da produção diária de composto maturado por um período de 5 dias. 

O pátio de compostagem deverá ser projetado com base impermeabilizada e em condições de 
receber os resíduos orgânicos por um período mínimo de 110 dias. Este pátio deverá possuir área 
para montagem e reviramento das leiras e acessos internos para os veículos. 

A impermeabilização visa evitar o contato dos solos e das águas subterrâneas com os líquidos 
lixiviados das leiras de compostagem; para tanto, deverá ser composta no mínimo por uma 
camada de impermeabilização de asfalto, concreto ou solo argiloso compactado com espessura 
mínima de 50 cm e com coeficiente de permeabilidade inferior a 10-5 cm/s. Esta 
impermeabilização de base deverá ter capacidade de suporte para receber as cargas dos 
equipamentos e veículos que deverão circular no pátio.  

Deverá ser projetado um sistema de drenagem horizontal no pátio de compostagem, que 
conduzirá os líquidos lixiviados até a saída do pátio. Este sistema deverá ser, preferencialmente, 
composto por tubos de drenagem envolvidos em material drenante (do tipo brita ou pedra de mão) 
oriundo de rochas regionais. Da mesma forma, deverá ser previsto um sistema para a correta 
drenagem e escoamento das águas pluviais. 

A implantação de um sistema de tratamento dos líquidos lixiviados será evitada, sempre que 
possível. Visando a redução dos custos, a recirculação do percolado será priorizada, processo 
esse que também acelera o processo de compostagem. 

As UCOs possuirão como infraestrutura básica o cercamento, placas de identificação, um 
escritório administrativo com sala de reuniões, vestiários (masculino e feminino), cozinha, 
refeitório, sanitários (masculino e feminino), almoxarifado, guaritas para os vigilantes, local para 
acomodação e dessedentação de animais utilizados em carroças e um estacionamento.  
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Também poderá ser previsto um pequeno laboratório simplificado para o controle operacional do 
processo de compostagem.  

É importante que a unidade possua uma boa higiene operacional e ocupacional. Portanto, é 
necessário que sejam realizadas limpezas esporádicas tanto na unidade administrativa como no 
pátio da unidade. 

A Figura 2.17 apresenta um desenho esquemático de uma Unidade de Compostagem.  

 

Figura 2.17 – Modelo de Unidade de Compostagem. 

Fonte: CODEVASF (2013).  

2.7.5.1 Critérios de dimensionamento 

A unidade de compostagem funcionará com o sistema WINDROW, que consiste na decomposição 
natural e a céu aberto dos resíduos, a partir do reviramento manual das leiras com a utilização de 
pás e enxadas. 

Os resíduos enviados para a UCO deverão possuir uma massa específica de no máximo 0,5 
ton/m³, este mesmo parâmetro deverá ser de até 0,4 ton/m³ para o composto maturado.  

O pátio de compostagem deverá permitir a permanência do composto para maturação por um 
período de 110 dias. Deverá ser projetado um tanque subterrâneo para armazenamento do 
efluente gerado no pátio, que será reaproveitado para recirculação nas leiras. 

2.7.5.2 Estruturas operacionais 

• Galpão de recepção 

O galpão da UCO será construído em blocos de concreto aparente, com cobertura de estrutura 
metálica para a sustentação da cobertura, que poderá ser de telhas cerâmicas ou de outro 
material. 

As paredes terão altura de 2,50 metros, e entre estas e o telhado deve haver um vão aberto de 
pelo menos um metro de altura, para facilitar a iluminação e a circulação de ar. 

O piso do galpão deverá ser impermeabilizado com concreto e possuir declividade de 1% para 
permitir o escoamento e a coleta de eventuais líquidos gerados pelos resíduos recebidos. Quando 
existentes, o efluente coletado será encaminhado para uma caixa de passagem e, posteriormente, 
para um tanque de acumulação subterrâneo. 

O galpão deverá abrigar: o triturador de troncos e galhos; a peneira manual do tipo cavalete, para 
homogeneização dos resíduos (separação dos resíduos maiores que 5 cm) e uma balança 
mecânica com capacidade para 150 kg. Dentro desse mesmo galpão deverá ser previsto e 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

77 

dimensionado um local para a maturação dos resíduos após passarem pelo pátio de 
compostagem, sendo esse local denominado pátio de cura. Este deverá ter capacidade para 
estocar a produção diária de composto por um período mínimo de 5 dias. 

Para o galpão deverão ser previstas calhas de captação de águas pluviais, as quais serão 
armazenadas em reservatórios. A água deste reservatório deverá ser utilizada para a lavagem de 
pisos e equipamentos. 

• Pátio de compostagem 

O pátio deverá ser impermeabilizado, com estrutura adequada para escoamento do líquido 
lixiviado das leiras e das águas pluviais. Também deverão ser previstas juntas de dilatação, 
quando projetado em concreto, para evitar trincas e rachaduras.  

O pátio será contornado por um sistema de drenagem, tipo canaletas, e possuirá uma declividade 
de 0,5% para o escoamento do líquido percolado e drenagem das águas pluviais. O líquido 
drenado será coletado por canaletas de concreto meia cana de 300 mm de diâmetro e direcionado 
para uma caixa de passagem. Desta, seguirá através de uma tubulação de PVC com 75 mm de 
diâmetro até um reservatório subterrâneo com capacidade a ser indicada em projeto. Esta água 
armazenada deverá ser utilizada apenas para a manutenção da umidade ótima das leiras. A 
retirada da água do referido reservatório se dará através de bomba autoaspirante.  

• Abastecimento de água 

O abastecimento da UCO será proveniente da rede de abastecimento pública ou, na ausência 
desta, através da captação de água subterrânea. 

• Fornecimento elétrico 

O fornecimento de energia para o funcionamento da unidade será de responsabilidade da 
concessionária local. 

• Tratamento de efluentes 

Os efluentes gerados na UCO deverão ser encaminhados para a rede pública de coleta. Na 
ausência desta, deverá ser dimensionado um sistema constituído de tanque séptico, filtro 
anaeróbico e sumidouro. 

• Acessos internos  

Os acessos internos serão feitos em terreno natural cobertos com brita nº 1. Na área externa 
deverá ser prevista uma caçamba estacionária para o descarte de materiais inservíveis e rejeitos 
do processo. Quando cheia, essa caçamba será removida por caminhão específico e 
encaminhada para aterro sanitário. Também deverá ser previsto um local para acomodação e 
dessedentação de animais utilizados em carroças. 

2.7.5.3 Infraestrutura de apoio 

• Unidade administrativa 

Como estrutura de apoio a UCO possuirá uma unidade administrativa composta de escritório, 
refeitório, cozinha, vestiários masculino e feminino, almoxarifado e laboratório.  

• Cercamento e placa de identificação 

Para evitar o acesso de animais e pessoas não autorizadas à unidade, esta deverá possuir cerca 
de composta de mourão de concreto constituída de oito fios de arame farpado. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, com dimensões de 3,50 metros de largura por 1,80 metros 
de altura. Por fim, deverá ser prevista uma placa de identificação da unidade. 
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• Laboratório 

Para o adequado funcionamento da unidade de compostagem e, consequentemente, a formação 
de um bom composto, todo o processo de decomposição da matéria orgânica deve ser 
devidamente acompanhado e monitorado. 

O monitoramento de parâmetros como temperatura, umidade, pH, granulometria, relação 
carbono/nitrogênio, dentre outros, são imprescindíveis para a formação de um composto maturado 
de boa qualidade. 

Portanto, para a adequada análise desses parâmetros, a UCO deverá ser dotada de um 
laboratório com equipamentos que, além de permitir a realização de alguns ensaios que têm 
menos exigências técnicas, como por exemplo a determinação de pH, temperatura, umidade e 
sólidos voláteis (SV), possam garantir a conservação das amostras que devem ser encaminhadas 
para análise em laboratórios certificados.  

O Quadro 2.11 apresenta, como sugestão, os parâmetros e a frequência de amostragem dos 
resíduos em decomposição. 

Quadro 2.11 - Parâmetros e frequência de amostragem. 

Parâmetros Frequência de amostragem 

Físicos 

Temperatura Diária 

Umidade Semanal 

Sólidos voláteis Semanal 

Químicos 

pH Mensal 

Nitrogênio Total Mensal 

Fósforo Mensal 

Potássio Mensal 

Metais Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn Bimestral 

Microbiológicos 

Coliformes  Mensal 

Salmonela Mensal 

Streptococus fecais Mensal 

Fonte: SANTOS, 2017  

• Horário de funcionamento da unidade 

O horário de funcionamento da unidade deverá coincidir com o horário do comércio local, o que 
normalmente se dá nos dias úteis de segunda à sexta das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados 
das 08:00 às 12:00 horas. 

• Número de funcionários 

O número sugerido de funcionários da unidade pode sofrer variações mediante a sua etapa de 
operação e produtividade. 

Para o início da operação da UCO, o Quadro 2.12 apresenta o número de 10 funcionários, mas 
que pode sofrer variações de acordo com o interesse do administrador/gestor da unidade. 

Quadro 2.12 - Número de funcionários necessários à UC. 

Cargo Quantidade Função 

Operador do pátio 4 
Trituração de galhos, peneiramento e operação do 
pátio. 

Laboratorista 1 Operação do laboratório 

Ajudante de laboratório 1 Análises internas e externas ao laboratório 

Administrador 1 Administração da unidade 

Cozinheira 1 Alimentação dos funcionários 

Ajudante geral 1 Serviços gerais de limpeza e manutenção 
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Quadro 2.12 - Número de funcionários necessários à UC. 

Cargo Quantidade Função 

Vigilante noturno 1 Vigilância da unidade 

2.7.5.4 Máquinas equipamentos 

Os equipamentos sugeridos para o adequado funcionamento da unidade são apresentados no 
Quadro 2.13. 

Quadro 2.13 - Equipamentos e ferramentas necessários para o pátio de compostagem. 

Item Quantidade (unidade) 

Triturador de galhos e troncos 1 

Balança 150 Kg 1 

Pá quadrada 4 

Enxada 3 

Carrinho de mão 3 

Vassoura para limpeza 3 

Balde de 10 litros 3 

Peneira Manual 2 

Mangueira do galpão 40 metros 

Mangueira do pátio 100 metros 

Para a manutenção dos equipamentos deverão ser observadas as recomendações dos 
fabricantes, conforme manuais de operação. 

A Figura 2.18 apresenta o layout esquemático de uma Unidade de Compostagem. 
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Figura 2.18 – Layout esquemático da Unidade de Compostagem (sem escala). 

Elaborado por floram. 

2.7.6 Áreas de Triagem e Transbordo de Resíduos de Construção Civil e Volumosos – 
ATT 

A ATT é uma área destinada ao recebimento de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual 
transformação e posterior remoção para destinação adequada, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos.  

As condições de projeto, implantação e operação das unidades atenderão à normalização 
nacional listada a seguir: 
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• Resolução nº 307/2002 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que 
“estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil”, complementada pela Resolução nº 348/2005. 

• Norma técnica ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 15112/2004. 
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos. Áreas de transbordo e triagem. 
Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

• Norma técnica ABNT NBR 15113/2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos 
inertes. Aterros. Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

• Norma técnica ABNT NBR 15114/2004. Resíduos sólidos da construção civil. Áreas de 
reciclagem. Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

• Norma técnica ABNT NBR 15115/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da 
construção civil. Execução de camadas de pavimentação. Procedimentos. 

• Norma técnica ABNT NBR 15116/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da 
construção civil. Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural. 
Requisitos. 

A instalação proposta deverá ser concebida e dimensionada para a recepção de resíduos 
oriundos das ações corretivas desenvolvidas pelo órgão de limpeza urbana local para solução dos 
resíduos mal dispostos em espaços públicos. Paralelamente, a instalação também deverá ser 
utilizada como receptora dos resíduos gerados em obras públicas e que precisem ser triados para 
destinação, e também como instalação concentradora de resíduos coletados por meio dos PEVs e 
que precisam ser transbordados por meio de veículos de maior porte. 

É importante que a unidade possua uma boa higiene operacional e ocupacional. Portanto, é 
necessário que sejam realizadas limpezas esporádicas tanto na unidade administrativa como no 
pátio da unidade. 

2.7.6.1 Resíduos recebidos pela unidade 

A ATT visa o recebimento de Resíduos de Construção e Demolição - RCD’s e volumosos 
(resíduos de construção, ferro, argamassa, solo, etc), podendo estes passar por processos de 
permitam a sua transformação e reutilização. Atualmente é muito comum a transformação dos 
RCD’s Classe A para fabricação de bloquetes, tijolos, e outras estruturas. 

Segundo a Resolução CONAMA 307/2002 os RCD’s são assim classificados: 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 
tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, 
papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; (Redação 
dada pela Resolução nº 469/2015); 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; (Redação dada pela 
Resolução n° 431/11); 

IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 
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demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem 
como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 
saúde. (Redação dada pela Resolução n° 348/04). 

O Quadro 2.14 apresenta a composição média dos resíduos da construção civil, de acordo com a 
Resolução CONAMA n° 307/2002. 

Quadro 2.14 – Composição média dos RCD’s. 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

CLASSE  A 

Concreto 20% 

Argamassas e alvenarias 40% 

Solo 20% 

CLASSE B 
Madeira 10% 

Papel, papelão, plástico, vidros, metais, embalagens de tintas e gesso 5% 

CLASSE C Resíduos não recuperáveis ou recicláveis 2,50% 

CLASSE D Tintas, baterias, amianto e outros 0,20% 

      Rejeitos 2,30% 

RESÍDUOS VOLUMOSOS 

Madeira em peças 50% 

Podas 25% 

Metais, plásticos, papel, papelão e vidros 12,50% 

Rejeitos (tecidos, espumas, outros) 12,50% 

Fonte: Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 

2.7.6.2 Infraestrutura da unidade 

A ATT deverá ser dotada de espaços delimitados para o recebimento dos mais diversos tipos de 
resíduos oriundos da construção civil e volumosos. Para o dimensionamento da unidade deverão 
previstos os seguintes espaços/atividades: 

• Recebimento dos materiais a serem triados;  

• Abertura das pilhas e triagem dos materiais, com retirada dos resíduos Classe B; 

• Transporte interno dos resíduos leves para as áreas de acondicionamento;  

• Acondicionamento temporário de resíduos Classe B;  

• Empilhamento e estocagem temporária dos resíduos – Classe A;  

• Expedição dos resíduos leves triados e rejeitos; 

• Expedição dos resíduos pesados para reutilização, reciclagem ou aterro. 

É importante ressaltar que para o adequado funcionamento e operação da unidade é importante 
que os resíduos sejam triados na origem, minimizando a necessidade de triagem desses na 
unidade. 

• Abastecimento de água 

O abastecimento da unidade será através da concessionária local, caminhão-pipa ou poço 
artesiano, conforme disponibilidade local. 

• Esgotamento sanitário 

O único efluente gerado na ATT será aquele proveniente do sanitário existente na unidade 
administrativa. Na inexistência de rede coletora no local, deverá ser dimensionado um sistema 
constituído de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro.  

• Drenagem pluvial 
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Considerando as características dos resíduos recebidos e a operacionalidade da ATT, o pátio de 
operação deverá ser construído em terreno natural além de possuir cota de nível mais elevada, 
por menor que seja, em relação a área do entorno para permitir o escoamento natural das águas 
pluviais. A drenagem pluvial de toda a área da unidade poderá ser natural, contudo, podem ser 
previstas canaletas de concreto ou mesmo valas escavadas no solo em seu perímetro, para 
escoamento das águas de chuvas. 

• Energia elétrica 

A energia elétrica para a ATT deverá ser fornecida pela concessionária local.  

2.7.6.3 Estruturas operacionais 

• Recepção e triagem de resíduos 

A ATT deverá ser dotada de espaços delimitados e identificados para a recepção de resíduos 
previamente triados e também para a recepção de resíduos passíveis de triagem. Possui também 
área específica para o armazenamento de resíduos inservíveis, recicláveis, e uma baia coberta e 
com piso impermeabilizado para o armazenamento de resíduos Classes C e D. 

Uma vez que os resíduos encaminhados para a ATT deverão ser previamente triados quando da 
sua coleta nos geradores, estes deverão ser dispostos nos locais delimitados para a sua recepção 
de acordo com sua tipologia (solo, areia, gesso, entulhos, etc.). Caso isso não ocorra, deverão ser 
dispostos em local destinado ao recebimento de resíduos misturados, onde sofrerão uma triagem 
manual pelos operadores da unidade. 

As pilhas formadas pela disposição dos resíduos deverão ser estendidas para uma melhor 
triagem. Quando em pequeno volume, esse serviço deverá ser realizado com o auxílio de 
ferramentas manuais como enxadas e pás. Caso contrário, deverá ser utilizado o trator pá-
carregadeira a ser previsto para a unidade. Do material recebido pela unidade deverão ser triados 
(removidos) os resíduos Classe B (recicláveis), Classe C (não recicláveis) e Classe D (tintas, 
óleos, solventes, etc.). 

• Áreas de armazenamento temporário 

a) Resíduos Classe A 

Os locais previstos para o armazenamento temporário dos resíduos Classe A não possuem 
impermeabilização de base ou cobertura. Caracterizam-se apenas como um espaço delimitado 
para o armazenamento dos resíduos de acordo com a sua tipologia. Esses resíduos deverão ser 
reciclados, reaproveitados ou reutilizados em outras obras. 

b) Resíduos Classe B 

Os resíduos recicláveis, quando presentes nos RCD’s recebidos, deverão ser triados e 
armazenados temporariamente em baias específicas para este fim. Estes resíduos deverão, 
preferencialmente, ser encaminhados para o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) ou Unidade de 
Triagem (UT) mais próxima. 

c) Resíduos Classe C e D 

Os resíduos Classe C e D serão removidos dos RCD’s recebidos e armazenados 
temporariamente em baia devidamente impermeabilizada e coberta. Caso não seja possível a sua 
reutilização ou reciclagem, os resíduos deverão ser destinados de forma ambientalmente correta 
mediante recomendações do órgão ambiental.  

d) Resíduos volumosos e inservíveis 

Os resíduos de poda recebidos pela ATT deverão ser encaminhados para a Unidade de 
compostagem onde serão triturados e misturados aos resíduos orgânicos para a formação de 
composto. Restos de madeira de maior porte e resíduos inservíveis deverão ser armazenados em 
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caçambas estacionárias e, quando da impossibilidade do seu reaproveitamento ou reciclagem, 
deverão ser encaminhados para a destinação final adequada.  

2.7.6.4 Infraestrutura e unidades de apoio 

• Unidade administrativa e instalações de apoio 

Deverá ser prevista a construção de uma unidade de apoio constituída de escritório administrativo 
com sala de reuniões, banheiros, vestiários, cozinha e refeitório.  

• Instalação de apoio aos veículos com tração animal 

Deverão ser considerados ainda a implantação de um bebedouro simples para dessedentação 
animal e de um local para acomodação temporária, dessedentação e manejo dos animais de 
tração. 

• Cercamento e identificação 

Para evitar o acesso de animais e pessoas não autorizadas à ATT, esta deverá possuir cerca de 
composta de mourão de concreto constituída de oito fios de arame farpado. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, com dimensões de 3,50 metros de largura por 1,80 metros 
de altura. 

Ademais, deverá ser prevista uma placa de identificação da unidade. 

• Tratamento paisagístico 

O tratamento paisagístico consistirá no cultivo de cerca viva, jardineira e jardins em diversos 
pontos do terreno, para melhoria do aspecto visual e para auxílio na contenção de pó e ruído. As 
espécies a serem fornecidas para a composição da cerca viva deverão seguir os seguintes 
critérios: 

a) As mudas de árvores deverão ser de espécies com altura mínima de 3 metros, copa densa 
e o mais baixa possível; 

b) As espécies arbustivas baixas deverão ser plantadas no trecho inferior da cerca viva, 
contribuindo para constituir massa vegetal densa; 

c) As espécies deverão ter folhas permanentes, para evitar contaminação do resíduo com 
matéria orgânica; 

d) Não deverão ter frutos; 

e) Deverão ser de crescimento acelerado; 

f) Deverá ser dada prioridade às espécies comumente utilizadas no município, que atendam 
às condições acima. 

• Horário de funcionamento e número de funcionários 

O horário de funcionamento da ATT deverá coincidir com o horário do comércio local, o que 
normalmente se dá nos dias úteis de segunda à sexta das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados 
das 08:00 às 12:00 horas. 

Diante da simplicidade operacional da ATT, sugere-se a utilização de 5 funcionários sendo 1 
administrador, 2 ajudantes, 1 tratorista e 1 operador de máquinas.  

2.7.6.5 Máquinas e equipamentos 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

85 

Como descrito anteriormente, os equipamentos previstos para a unidade serão aqueles mínimos 
necessários para o bom funcionamento da mesma. O Quadro 2.15 apresenta os equipamentos e 
ferramentas necessários para o funcionamento da ATT. 

 

Quadro 2.15 – Equipamentos e ferramentas necessários à ATT. 

Descrição Tipo Finalidade 

Trator pá-carregadeira Equipamento Manejo e empilhamento dos RCD’s 

Máquina trituradora Equipamento Triturar os RCD’s Classe A 

Caçamba estacionária Equipamento Armazenamento de volumosos e inservíveis 

Carrinho de mão Ferramenta Transporte de pequenos volumes 

Vassouras Ferramenta limpeza geral 

Enxadas Ferramenta manuseio dos resíduos  

Pá Ferramenta manuseio dos resíduos  

Botas EPI Proteção individual dos ajudantes 

Luvas EPI Proteção individual dos ajudantes 

2.7.6.6 Critérios operacionais 

Todo o controle qualitativo e quantitativo dos resíduos recebidos pela ATT, bem como a sua 
destinação final, será de responsabilidade do seu operador/gestor. 

• Recepção e triagem de resíduos 

A ATT somente deverá receber Resíduos de Construção Civil e Volumosos. Quando previamente 
triados, estes deverão ser dispostos pelo próprio veículo transportador diretamente nas áreas 
identificadas de acordo com a sua tipologia. Caso contrário, deverão ser dispostos em local 
específico e espalhados para o procedimento de triagem.  

A triagem dos resíduos ocorrerá manualmente com o auxílio de ferramentas como pás, enxadas e 
carrinho de mão. Feito isso, os resíduos serão encaminhados para as baias de armazenamento 
temporário para posterior reutilização. O acúmulo de material não triado deve ser evitado. Para o 
manejo e transporte dos resíduos dentro da unidade deverá ser utilizado o trator pá-carregadeira 
sempre que necessário. 

• Armazenamento e expedição de resíduos 

As áreas ou espaços para o armazenamento dos resíduos são assim identificadas: solos, areia, 
entulho, ferragens, madeiras, Classe C e D, e recicláveis. Estas áreas devem contar também com 
caçambas estacionárias para armazenamento de inservíveis e volumosos. 

Ressalta-se que o arranjo geral da unidade e a definição de seus espaços podem sofrer 
alterações de acordo com os interesses e/ou necessidades do seu operador/gestor. 

A destinação final adequada dos resíduos Classe C e D, juntamente com os inservíveis e 
volumosos será de responsabilidade do operador/gestor da unidade. Esta deverá ser feita de 
acordo com a legislação ambiental vigente e sob a orientação do órgão ambiental competente.   

2.7.6.7 Monitoramento  

O monitoramento visa identificar alterações nos padrões de qualidade ambiental do ar, das águas 
subterrâneas e superficiais e do nível de ruído gerado na unidade.  

A geração de poeira poderá ser um aspecto ambiental importante da ATT e, portanto, deverá ser 
controlada, sendo que umas das formas indicadas é a umidificação das vias e resíduos. Além 
disso, a implementação de uma barreira vegetal (cerca viva) no perímetro da unidade ajudará no 
controle da dispersão de poeira e será útil para controlar outros aspectos ambientais relevantes, 
como a geração de ruído, por exemplo.  
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A Figura 2.19 apresenta, o layout esquemático de uma ATT.   

2.7.6.8 Treinamento 

Os responsáveis pela ATT devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo pelo 
menos: 

a) a forma de operação da ATT, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida 
pelo indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

2.7.7 Estação de transbordo - ET 

As Estações de Transbordo (ET) constituem instalações onde se faz a transferência de resíduos 
sólidos urbanos (RSU) de um veículo coletor para um outro veículo (transportador), com maior 
capacidade de carga e/ou volumétrica. Esse segundo veículo faz o transporte dos referidos 
resíduos até o local para que seja feita sua descarga final (instalação de processamento, 
tratamento e/ou disposição final). 

Estas instalações deverão ser localizadas na periferia da zona urbana, preferencialmente em 
áreas rurais e não coincidente com os vetores predominantes de expansão da malha urbana, 
levando-se em estrita consideração sua função essencial, de redução (máxima possível e viável) 
das distâncias de deslocamento dos veículos coletores, entre as áreas de coleta e a própria 
estação de transbordo; e dos veículos transportadores, entre a ET e o aterro sanitário. 

A ET deverá ser projetada para atender a 100% dos RSU gerados no(s) município(s) que para ela 
destinará(ão) os resíduos coletados e deverá possuir as instalações necessárias para possibilitar 
a transferência direta, por gravidade e sem o auxílio de qualquer dispositivo e/ou equipamento, 
dos resíduos acumulados nos veículos coletores urbanos (tratores de pneus com carretas 
rebocáveis, caminhões basculantes convencionais, caminhões com caçamba coletora 
compactadora específica, etc.) para o veículo a ser utilizado no transporte desses resíduos até o 
aterro sanitário. 

Os veículos comumente empregados para transporte dos resíduos até o destino final, são 
veículos de grande porte e com capacidade (volumétrica e de carga) correspondente a de vários 
dos veículos coletores convencionais, de maneira a justificar os custos referentes à implantação e 
operação da estação de transbordo.  

O pátio de manobras dos veículos coletores para descarga e dos veículos transportadores deverá 
ser pavimentado com asfalto ou concreto, para possibilitar as descargas de resíduos em qualquer 
estação do ano, ou seja, com qualquer tipo de clima, e para evitar a contaminação do solo no 
caso de acidentes com derramamento de resíduos ou líquidos lixiviados. 
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Figura 2.19 - Layout esquemático da ATT. 

Fonte: Elaborado por Floram. 
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A ET deverá ser projetada com previsão de um sistema de tratamento das águas de lavagem do 
pátio de manobras que poderá ser composto por um sistema tipo fossa/filtro para um tempo de 
detenção hidráulica mínimo de 24 horas, precedido de um tratamento preliminar, composto por um 
sistema de gradeamento. 

O sistema de drenagem pluvial deverá ser projetado para coletar e conduzir as águas pluviais 
para fora do pátio de manobras. Este poderá ser composto preferencialmente por canais 
escavados no solo ou manilhas de concreto meia-cana.  

Deverão ser previstos como infraestrutura da unidade um pequeno escritório, um banheiro, 
cercamento e placas de identificação. Não há necessidade de sala de reuniões, vestiários, 
cozinha, refeitório, almoxarifado e estacionamento.  

2.7.7.1 Descrição operacional e dimensionamento da ET 

• Critérios e restrições locacionais da ET 

Recomenda-se a implantação de uma ET quando a distância entre a sede do município onde os 
resíduos sólidos urbanos são gerados e o aterro sanitário onde são dispostos é superior a 30 km, 
sendo que a ET atua reduzindo o custo de transporte dos resíduos. Além disso, o uso desta 
unidade pode ser compartilhado entre vários municípios, com posterior transbordo de resíduos 
para um único aterro regionalizado. 

Uma vez que na ET são gerenciados resíduos sólidos urbanos recomenda-se que esta unidade 
seja implantada em local com afastamento mínimo de 1,0 km de áreas urbanas ou de moradias 
para evitar que a população sofra com problemas relacionados ao odor da fração orgânica 
biodegradável dos resíduos.  

A estação de transbordo deve ser implantada, sempre que possível, em gleba adjacente à 
margem direita da rodovia de acesso ao aterro sanitário, no sentido do aterro. Recomenda-se 
ainda que seja implantada em distância não superior de 5 a 10 km do centro dos municípios, 
visando a redução do custo logístico e operacional do sistema. 

• Critérios de dimensionamento 

Um dos principais critérios de dimensionamento para se projetar uma estação de transbordo, 
refere-se ao estudo de projeção populacional, com a sua respectiva geração diária de resíduos.  

O encaminhamento dos resíduos coletados para a ET, bem como a definição do número de 
viagens necessárias para isso, será da responsabilidade do gestor/operador da limpeza pública 
municipal. 

Deverão, a critério do projetista ou determinação do órgão contratante dos projetos dessas 
unidades, ser previstos a redução da geração de resíduos propiciada pelo encaminhamento 
resíduos gerados para outras unidades de destinação (compostagem e reciclagem). Isso fará com 
que a vida útil da ET, se bem operada, seja superior à vida útil de projeto.  

• Critérios operacionais 

A unidade deverá ser projetada prevendo a simplicidade operacional, de forma que deverá possuir 
instalações que possibilitem a transferência direta, por gravidade e sem o auxílio de qualquer 
dispositivo e/ou equipamento eletromecânico, dos resíduos acumulados nos veículos coletores 
urbanos para o veículo a ser utilizado no transporte desses resíduos até o aterro sanitário. 

Mediante a simplicidade estrutural e operacional da unidade, o seu fator crítico de operação 
refere-se, principalmente, à disponibilidade de equipamentos adequados e seu estado de 
conservação. É necessário, por exemplo, que os veículos de coleta dos RSU sejam do tipo 
basculante, pois sem esse mecanismo será difícil a transferência dos resíduos para as caçambas 
roll on.  
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• Definição dos equipamentos 

A definição e escolha dos equipamentos que permitirão a adequada operacionalidade da ET 
depende diretamente dos cálculos do montante de resíduos que para ela serão destinados, 
considerando, dentre outros fatores, a frequência de chegada, peso e volume. Isso possibilitará a 
determinação e o adequado dimensionamento das caçambas roll on (maior capacidade) que 
serão as responsáveis por receber os resíduos dos caminhões de coleta (menor capacidade).  

Da mesma forma, essas informações também permitirão a escolha do veículo, ou veículos, que 
será responsável para o transporte até o aterro sanitário. Devendo este ser adaptado com 
equipamento (braço) hidráulico para o transporte dessas caçambas, conforme pode-se observar 
na Figura 2.20. 

       

Figura 2.20 – Transferência de resíduos (esquerda) e etapas de carregamento da caçamba roll on-roll off 
(direita).  

Fonte: CODEVASF (2013). 

• Critérios e Condições dos veículos de transporte de resíduos 

Em relação aos caminhões que transportam os resíduos, abaixo são apresentadas exigências de 
transporte, inclusive fora da unidade: 

a) Para o modelo de transbordo proposto é fundamental que os caminhões coletores de 
resíduos possuam dispositivos para bascular a caçamba ou carroceria visando agilizar a 
operação de transferência dos resíduos, evitando que outros caminhões fiquem 
aguardando para promover a transferência dos resíduos. Portanto, caminhões com 
carroceria fixa e tratores com carroceria acoplada não são indicados para a transferência 
de resíduos nas ETs.  

b) Todos os caminhões devem, obrigatoriamente, transitar somente quando cobertos com 
lona protetora, ou similar, na parte superior da caixa de carga para evitar que caiam 
detritos nas vias públicas ou em veículos, pela ação do vento e/ou pelo movimento dos 
caminhões; 

c) O compartimento de cargas dos caminhões coletores deverá propiciar estanqueidade, de 
forma a evitar-se o derramamento de líquidos eventualmente percolados (chorume) nos 
resíduos transportados; 

d) Os equipamentos de transporte de resíduos não poderão ser carregados acima da sua 
capacidade volumétrica e altura do próprio compartimento de carga, ou seja, não deverá 
ser permitido o coroamento da carga de RSU nos veículos; 
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e) Os limites de peso transportados deverão atender aos limites especificados na legislação 
vigente e nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAM que 
regulamentam, ou venham a regulamentar a matéria; 

f) A descarga dos resíduos no local de destino final deverá ser realizada sempre na frente de 
trabalho de operação da unidade de disposição final, aterro sanitário. 

• Recepção dos resíduos 

A ET deverá ser dotada de uma rampa com inclinação e altura a serem determinadas em projeto, 
pela qual os veículos coletores deverão subir e realizar a transferência dos resíduos para as 
caçambas roll on. Para este procedimento, os veículos deverão realizar a manobra na base da 
rampa e subi-la de ré. Toda a plataforma da rampa deverá ser dotada de meio-fio de 20 cm de 
altura que possui função “bate-pneu” para a segurança dos veículos. 

Toda a operação de manobra do veículo e transferência dos resíduos para as caçambas deverá 
ser acompanhada por um dos ajudantes da unidade.  

• Transbordo dos resíduos para o AS 

Após atingida sua capacidade ou após o último veículo de coleta ter despejado os resíduos na 
caçamba roll on, o caminhão de transporte até o aterro sanitário iniciará o procedimento da 
retirada da caçamba. 

É recomendável que toda a operação da unidade, inclusive o transbordo dos resíduos, seja 
realizada em horário diurno. 

• Controle operacional da unidade 

A definição dos horários, o controle de viagens dos veículos de coleta e a destinação final dos 
resíduos serão de responsabilidade do operador da unidade, quando iniciada sua operação.  

Deverá ser prevista uma balança rodoviária na entrada da unidade para a pesagem dos 
caminhões. Todo o controle operacional da unidade (documental, anotações, registros, etc.) será 
de responsabilidade do operador.  

o Limpeza da unidade  

É importante que a unidade possua uma boa higiene operacional e ocupacional. Portanto, é 
necessário que sejam realizadas limpezas esporádicas tanto na unidade administrativa como no 
pátio da unidade. 

Quando necessário, em decorrência de eventuais vazamentos que venham a ocorrer na área de 
manobras e transferência de resíduos, deverá se proceder à lavagem deste com água proveniente 
da caixa d’água prevista para a ET ou de um caminhão-pipa, a critério do operador.  

A depender da necessidade, as caçambas também deverão ser lavadas. Entretanto, os veículos 
coletores urbanos não deverão ser lavados na unidade. 

A frequência de limpeza dos componentes e infraestrutura da unidade será de responsabilidade 
do seu administrador/operador. 

• Infraestrutura da unidade 

o Acessos 

É importante que os acessos à unidade permaneçam sempre em boas condições de trafego. 
Acessos em condições ruins podem encarecer consideravelmente o custo do transporte de 
resíduos até a ET ou desta até o aterro sanitário, além de dificuldades operacionais como quebra 
de veículos, dentre outros. 

o Abastecimento de água 
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O abastecimento da unidade será através da concessionária local, na impossibilidade desta, 
poderá ser através de caminhão-pipa ou poço artesiano. 

o Esgotamento sanitário 

O efluente gerado na ET será aquele proveniente do sanitário existente na unidade administrativa, 
ou, eventualmente, oriundo de vazamentos de chorume das caçambas de resíduos e/ou 
caminhões de coleta. Na inexistência de rede coletora no local, deverá ser dimensionado um 
sistema constituído de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro.  

o Drenagem pluvial 

Considerando as características dos resíduos recebidos e a operacionalidade da ET, o pátio de 
operação deverá impermeabilizado, preferencialmente em asfalto, devendo o mesmo possuir 
declividade apropriada para permitir o escoamento natural das águas pluviais. Deverá ser 
impedida a entrada de água pluvial do entorno da área da unidade no interior desta, podendo ser 
previstas canaletas de concreto ou mesmo valas escavadas no solo, em seu perímetro. 

o Energia elétrica 

A energia elétrica para a ET deverá ser fornecida pela concessionária local.  

o Unidade administrativa 

A estrutura de apoio para a ET poderá ser composta de uma unidade administrativa, com um 
escritório, um sanitário além de uma copa e um almoxarifado. 

o Cercamento e identificação 

A unidade deverá ser protegida por uma cerca feita em mourão de concreto composta por oito fios 
de arame farpado para impedir o acesso de pessoas e animais.  

A unidade deverá possuir uma placa de identificação. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura. 

o Paisagismo 

O tratamento paisagístico consistirá no cultivo de cerca viva, jardineira e jardins em diversos 
pontos do terreno, para melhoria do aspecto visual e para auxílio na contenção de pó e ruído. As 
espécies a serem fornecidas para a composição da cerca viva deverão seguir os seguintes 
critérios: 

a) As mudas de árvores deverão ser de espécies com altura mínima de 3 metros, copa densa 
e o mais baixa possível; 

b) As espécies arbustivas baixas deverão ser plantadas no trecho inferior da cerca viva, 
contribuindo para constituir massa vegetal densa; 

c) As espécies deverão ter folhas permanentes, para evitar contaminação do resíduo com 
matéria orgânica; 

d) Não deverão ter frutos; 

e) Deverão ser de crescimento acelerado; 

f) Deverá ser dada prioridade às espécies comumente utilizadas no município, que atendam 
às condições acima. 

• Horário de funcionamento  

O horário de funcionamento da unidade deverá estar em sincronia com o serviço de coleta dos 
resíduos, sendo que todos os resíduos coletados deverão ser destinados à ET e esta, por usa 
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vez, deverá operar de acordo com o horário de funcionamento do aterro sanitário que receberá 
seus resíduos.  

• Número de funcionários 

Diante da simplicidade operacional da ET, sugere-se a utilização de 4 funcionários sendo 1 
administrador, 2 ajudantes e 1 vigilante. 

• Máquinas e equipamentos 

Os equipamentos previstos para a unidade deverão ser aqueles mínimos necessários para o bom 
funcionamento da mesma. O Quadro 2.16 apresenta uma lista com a sugestão de equipamentos e 
ferramentas necessários para o funcionamento da ET. 

Quadro 2.16 – Equipamentos e ferramentas sugeridos para a operação da ET. 

Descrição Tipo Quantidade (un) Finalidade 

Caçamba roll on 25m³ Equipamento 3 Recepção e armazenamento dos resíduos 

Caminhão truckado Equipamento 1 Transporte das caçambas roll on para aterro 

Equipamento hidráulico 
roll on-roll off 

Equipamento 1 Dispositivo de içamento das caçambas. 

Vassoura Ferramenta 2 Limpeza geral 

Enxada Ferramenta 1 Serviços gerais 

Pá Ferramenta 1 Serviços gerais 

Mangueira Diversos 1 (100 metros) Lavagem do pátio 

Botas EPI - Proteção individual dos ajudantes 

Luvas EPI - Proteção individual dos ajudantes 

2.7.7.2 Monitoramento ambiental da unidade 

O monitoramento ambiental visa identificar alterações nos padrões de qualidade ambiental do ar, 
das águas subterrâneas e superficiais e do nível de ruído gerado na unidade.  

Uma vez que a localização da ET deve estar afastada de aglomerado populacional, considera-se 
que os incômodos gerados por esta serão pouco significativos. 

A unidade deverá ser contemplada com uma barreira vegetal (cerca viva) que contornará todo o 
seu perímetro, minimizando os impactos de ruídos e de visual da unidade. A geração de poeiras e 
particulados é também minimizada em razão da pavimentação de todo o pátio da unidade, que 
deverá ser, preferencialmente, de asfalto. 

A mitigação dos impactos referentes à geração de odores da unidade será viabilizada pela 
adequada operacionalização da mesma, que deverá fazer com que todos os resíduos recebidos 
sejam encaminhados no mesmo dia para a disposição final. 

2.7.7.3 Treinamento 

Os responsáveis pela ET devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo pelo 
menos: 

a) a forma de operação, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida pelo 
indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

A Figura 2.21 mostra um layout esquemático de uma Estação de Transbordo. 
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Figura 2.21 – Desenho esquemático de uma Estação de Transbordo. 

Fonte: CODEVASF (2013). 

2.7.8 Aterros Sanitários (AS) 

As unidades para disposição ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos e rejeitos 
são chamadas de Aterros Sanitários (AS). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 8419/1992) define da seguinte forma os 
aterros sanitários: "aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, consiste na técnica de 
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza os princípios de 
engenharia para confinar os resíduos sólidos ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma 
camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores se for 
necessário." 

Nos itens seguintes serão descritas as diretrizes e critérios para realização de cada uma destas 
etapas, levando em consideração as normas NBR 8.419 (ABNT, 1992) e NBR 13.896 (ABNT, 
1997) bem como as orientações presentes nos diversos manuais de gerenciamento e disposição 
final de resíduos sólidos. Também serão apresentadas as especificações e parâmetros de Termos 
de Referência para projetos de aterros sanitários publicados pelo Governo Federal. As referidas 
normas possuem os seguintes títulos: 

• ABNT NBR 8419/1992 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos 
sólidos urbanos. 

• ABNT NBR 13.896/1997 – Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, 
implantação e operação. 

É importante ressaltar que o planejamento dos aterros sanitários deve abordar a escala regional 
de disposição de resíduos visando a redução do custo implantação e disposição (operação) dos 
resíduos gerados nos municípios e, consequentemente, menores taxas e tarifas a serem cobradas 
da população.  

Para o dimensionamento de um aterro sanitário, vários são os critérios e parâmetros a serem 
utilizados. Estes são levantados, dentre outros, com base na geração de resíduos, topografia do 
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terreno, nas condições geológicas e geotécnicas, escolha do método de aterramento dos 
resíduos, etc.  

Todo o AS deverá ser projetado prevendo um sistema impermeabilização das células de resíduos. 
Trata-se de um sistema que visa a proteção ambiental dos solos e águas subterrâneas com 
relação aos líquidos lixiviados, e geralmente é composto com dupla camada de impermeabilização 
da base e taludes laterais do aterro, sendo uma primeira camada de argilo-mineral compactada, 
com espessura mínima de 50 cm e com coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s, e uma 
segunda camada sobreposta de material geossintético (polietileno de alta densidade - PEAD) com 
soldas a quente e uma camada adicional, de 50 cm de solo selecionado, para proteção mecânica 
da geomembrana.  

Para garantir a estabilidade dos taludes laterais de resíduos dispostos em aterro sanitário, 
deverão ser adotadas declividades a serem dimensionadas em projeto ou deverão ser adotadas 
aquelas pré-estabelecidas no Termo de Referência para a elaboração do projeto básico e 
executivo dessas unidades.  

Para coletar os lixiviados das células de resíduos, deverão ser projetados sistemas de drenagem 
horizontal, em cada camada do aterro, que conduzirão esses líquidos lixiviados, com base na Lei 
de Darcy e nas vazões máximas estimadas. Este sistema deverá ser composto por tubos de 
drenagem envolvidos em material drenante, do tipo brita ou pedra de mão.  

Para a drenagem dos gases gerados pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica presente 
na massa de resíduos, será projetado um sistema de drenos para conduzir esses gases gerados 
até a superfície do aterro. Esse sistema será composto por tubos de drenagem com diâmetros 
superiores a 200 mm envoltos por material drenante (do tipo brita ou rachão) oriundo de rochas 
regionais.  

Cada dreno será dimensionado para atuar em um raio de no máximo 25 m e será executado 
interligando-se este com o sistema de drenagem de líquidos, a partir da base do aterro; no seu 
ponto de contato com a atmosfera deverá ser projetado um queimador metálico de gases. 

Para coletar e conduzir as águas pluviais até os sistemas naturais hídricos, impedindo que estas 
adentrem a área operacional do aterro, deverá ser projetado também um sistema de drenagem 
para essa finalidade, composto preferencialmente por canaletas de concreto. Será projetado 
também, se necessário, um sistema de dissipadores de energia para conter a velocidade de 
escoamento da água coletada. 

Os acessos deverão ser projetados para permitir o fluxo de veículos leves e pesados nas diversas 
frentes de serviços e em qualquer condição meteorológica. 

O sistema de tratamento de lixiviados deverá ser concebido e projetado para que o efluente final 
atenda aos padrões de lançamento em corpos hídricos determinados pelo órgão ambiental 
competente ou conforme a Resolução CONAMA nº 430/2011. Esse sistema será concebido para 
atender todas as necessidades da unidade e serão considerados os aspectos característicos de 
lançamento, capacidade e tipos de utilização do corpo receptor, com indicação da vazão e 
características do efluente bruto quanto aos parâmetros mínimos exigidos na referida legislação, 
órgão ambiental, ou aqueles estabelecidos no Termo de Referência para os projetos básicos e 
executivos destas unidades, que deverão ser elaborados pelo Governo do Estado de Rondônia.  

Todo o detalhamento e quantificação das movimentações de solos, rochas e outros elementos 
que irão compor os elementos do projeto deverão ser devidamente apresentados nos projetos 
básicos e executivos dessas unidades, assim como os quantitativos, origem e características dos 
materiais que serão utilizados para a cobertura diária dos resíduos sólidos. Para este tipo de 
serviço poderão ser utilizados solos locais e, preferencialmente, o aproveitamento dos resíduos de 
construção e demolição (RCD) de classe A, de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002. 

Deverão ser apresentados, dentre outras informações, todos os cálculos prevendo a estabilidade 
dos taludes das células de resíduos, sistemas previstos e demais componentes do aterro sanitário 
devendo, para isso, se considerar o cenário mais desfavorável para a implantação e operação do 
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AS. Além disso, deverão ser descritos os locais de instalação e a localização dos instrumentos 
usados para o monitoramento dos movimentos horizontais e verticais dos taludes de resíduos, 
além da periodicidade das leituras e dos parâmetros de segurança. Também deverão ser 
previstas a localização de poços de monitoramento de águas subterrâneas e dos pontos de coleta 
de amostras das águas superficiais e líquidos lixiviados. 

O projeto do Aterro Sanitário deverá ser elaborado prevendo o cercamento total da área, placas 
de identificação, um escritório administrativo com sala de reuniões, vestiários (masculino e 
feminino), cozinha, refeitório, sanitários (masculino e feminino), almoxarifado, laboratório, 
estacionamento e guaritas para os vigilantes. Ainda deverá prevista uma estrutura coberta para a 
pesagem dos veículos de carga, que será composta por um escritório para abrigar os funcionários 
e o sistema de pesagem, que terá uma balança rodoviária (eletrônica) com capacidade para 30 
toneladas. 

Além das células para disposição dos RSU, o projeto do Aterro Sanitário também deverá 
contemplar, na mesma área, um local para a instalação da Unidade de Compostagem (UCO), do 
Aterro de Resíduos da Construção Civil (ARCD) e da unidade de tratamento térmico de resíduos 
de serviços de saúde, ou valas específicas para os mesmos.   

Todas as jazidas que serão utilizadas na obra: argila, solos, britas, rochas, etc., deverão ser 
devidamente identificadas e caracterizadas. Para isso, todos os estudos necessários, como 
sondagens e estudos em laboratórios para o adequado conhecimento da composição dessas 
jazidas deverão ser realizados, conforme diretrizes estabelecidas em Termo de Referência a ser 
fornecido pela contratante dos projetos dos Aterros Sanitários. 

2.7.8.1 Caracterização da unidade 

Existem algumas alternativas tecnológicas para a construção do Aterro Sanitário (valas, 
trincheiras, rampa, método de área dentre outros), porém, a definição de qual destas utilizar 
somente é possível após estudos, pesquisas e levantamentos que implicam no diagnóstico 
completo do local de implantação do AS, uma vez que vários são os fatores intervenientes.  

O projeto do Aterro Sanitário poderá ser dimensionado prevendo etapas de operação, 
subdividindo a vida útil do projeto em etapas de construção e operação, o que acarreta em 
significativa redução dos custos iniciais de implantação da unidade. 

As concepções gerais das estruturas do Aterro Sanitário, em todas as suas etapas, deverão estar 
fundamentadas no princípio da qualidade ambiental, sustentabilidade, simplicidade e 
operacionalidade. Em função disso, através da comparação entre as alternativas mais utilizadas 
para o aterramento de resíduos, deverá ser escolhida aquela que melhor maximiza o uso das 
condições naturais locais com vistas à preservação ambiental, devendo ser previstas as seguintes 
instalações: 

I) Unidades operacionais: 

• Células de resíduo domiciliar; 

• Células de resíduos de serviços de saúde (ou tratamento térmico destes); 

• Impermeabilização de fundo e superior das células de resíduos; 

• Sistema de coleta e tratamento dos líquidos percolados; 

• Sistema de coleta e queima do biogás; 

• Sistema de drenagem e afastamento das águas pluviais; 

• Sistemas de monitoramento ambiental, topográfico e geotécnico; 

• Aterro de RCD. 

II) Unidades de apoio: 
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• Cerca e barreira vegetal; 

• Estradas de acessos e de serviços; 

• Balança rodoviária e sistema de controle de resíduos; 

• Guarita de entrada e prédio administrativo. 

A seguir serão apresentadas as especificações e exigências técnicas relacionadas à 
implementação e à operação de algumas das estruturas acima mencionadas. 

2.7.8.2 Células de resíduos  

A área destinada à recepção dos resíduos urbanos deverá possuir dupla camada 
impermeabilização para maximizar a proteção ambiental dos solos e das águas subterrâneas com 
relação aos líquidos lixiviados. Sendo que a primeira camada deve ser composta de argilo-mineral 
compactada com espessura de 50 cm, e uma segunda camada, sobreposta, de polietileno de alta 
densidade – PEAD, com 2 mm de espessura. Para a proteção mecânica da manta PEAD, deverá 
ser considerada uma cobertura de solo de 50 cm para as valas de resíduos urbanos. Essa 
camada é necessária em função da movimentação de veículos e tratores na frente de trabalho da 
operação do aterro. A cobertura diária dos resíduos será realizada com uma camada de 20 cm 
solo, podendo-se utilizar resíduos de construção Classe A, preferencialmente triturados. 

2.7.8.3 Vala de Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS 

Para a disposição dos resíduos oriundos dos RSS, caso a opção seja por aterramento, deverá ser 
projetado sistema de valas sépticas para o recebimento desses. A vala séptica possuirá a base 
impermeabilizada com dupla camada de proteção, sendo a de fundo em argila compactada com 
espessura de 50 cm e a superior de manta de PEAD, com 2 mm, devendo esta ser coberta por 
camada mínima de 10 cm de solo em razão dos riscos de furos oriundos dos materiais 
perfurocortantes dos RSS.  

As valas de RSS, assim como as de RSU, deverão ser projetadas de forma gradativa de abertura, 
de acordo com o avanço da vida útil do aterro.  

A cobertura diária dos RSS será feita com uma camada de 20 cm de solo sem compactação. A 
cobertura final dos RSS será composta por uma camada de 10 cm de solo, seguido por manta 
PEAD de 2,00 mm. Por cima da manta será aplicada uma camada de 25 cm de solo argiloso e, 
por fim, mais uma camada de 20 cm de solo vegetal para composição vegetal, com a plantação 
de gramíneas.   

Toda a área destinada às valas de RSS deverá ser devidamente identificada e separada das 
demais áreas operacionais e, preferencialmente, possuir cerca de isolamento.  

2.7.8.4 Drenagem de chorume 

Para coletar os lixiviados das células de resíduos, deverá ser projetado na base do aterro um 
sistema de drenagem do tipo espinha de peixe, ou outro tipo a depender do método adotado, com 
drenos principais e secundários, que conduzirão os líquidos até a estação de tratamento. Toda a 
base do aterro deverá possuir declividade suficiente e adequada para facilitar o escoamento do 
chorume, sendo esta inclinação também observada tanto para o dreno longitudinal quanto o 
transversal.  

2.7.8.5 Drenagem de gases 

Para a drenagem dos gases gerados pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica presente 
na massa de resíduos, deverá ser previsto um sistema para conduzi-los até a superfície do aterro. 
Os drenos deverão possuir seção devidamente calculada, sugerindo-se seção circular de 600 mm 
preenchida por brita nº 04. A formação deste sistema poderá ser feita com a utilização de um tubo 
metálico (tubo guia) que será içado conforme elevação das camadas de resíduos. Os gases 
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coletados serão queimados através de estruturas (queimadores) projetados em estrutura de aço, 
os quais encontrar-se-ão apoiados na extremidade final dos drenos. 

2.7.8.6 Drenagem Pluvial 

Para coletar e conduzir as águas pluviais, impedindo que estas adentrem as áreas operacionais 
do aterro, deverão ser projetados sistemas de drenagens compostos por canaletas de concreto 
com seções diferenciadas, devidamente dimensionadas em função do balanço hídrico da região. 
Cada sistema, a depender da necessidade, deverá prever estruturas dissipadoras de energia da 
água durante seu escoamento, denominadas enrocamentos, de forma a evitar danos nas 
estruturas no aterro e erosões.  

A drenagem da água pluvial sobre os taludes e bermas do maciço de resíduos deverá ser 
realizado também por seções de concreto meia cana. As águas coletadas serão encaminhadas 
para bacias de contenção e/ou drenagem natural do terreno de acordo com a topografia da área. 

2.7.8.7 Tratamento de efluentes 

O tratamento de líquidos lixiviados é inerente aos Aterros Sanitários. Esse sistema deverá ser 
concebido e projetado para que o efluente final atenda aos padrões de lançamento em corpos 
hídricos, e poderá ser constituído de lagoa anaeróbica, lagoa facultativa e tanque de acumulação, 
de onde os efluentes serão recirculados nas células de resíduos para aceleração do processo de 
degradação e estabilização da matéria orgânica. Os efluentes gerados nas unidades de apoio e 
administração serão encaminhados para tratamento em um sistema constituído de fossa séptica, 
filtro anaeróbico e sumidouro.  

2.7.8.8 Compostagem de Resíduos 

Deverá ser prevista para a área do Aterro Sanitário uma unidade para a compostagem da matéria 
orgânica. Essa unidade deverá ser projetada conforme parâmetros e critérios já sugeridos 
anteriormente neste relatório.  

2.7.8.9 Aterro de Resíduos de Construção e Demolição (ARCD) 

Deverá ser previsto dentro do Aterro Sanitário uma área para o recebimento, tratamento e 
disposição de resíduos de construção e demolição e volumosos. 

2.7.8.10 Infraestrutura 

• Abastecimento de água 

Por encontrar-se afastado de áreas urbanizadas, normalmente o local de implantação do Aterro 
Sanitário não possui rede de abastecimento de água. A forma de abastecimento e 
armazenamento de água da unidade deverá ser projetada e devidamente dimensionada 
contemplando todos os usos e a regularidade de seu fornecimento. Seja através de 
abastecimento via caminhão-pipa, captação em recurso hídrico superficial ou subterrâneo, essa 
definição deverá ser prevista e dimensionada nos projetos básicos e executivos da unidade. 

• Demanda Elétrica 

O fornecimento de energia elétrica da unidade será através da concessionária de energia local, 
devendo o projeto elétrico ser devidamente apresentado na etapa da elaboração do projeto 
executivo. 

• Infraestrutura de apoio e pesagem dos veículos 

A unidade deverá ser projetada prevendo o cercamento total da área, placas de identificação, um 
escritório administrativo com sala de reuniões, vestiários (masculino e feminino), cozinha, 
refeitório, sanitários (masculino e feminino), almoxarifado, laboratório, estacionamento e guarita 
para o controle do acesso ao aterro e pesagem dos veículos. 
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O cercamento de todo o perímetro do aterro sanitário poderá ser feito com mourões de concreto 
composto por 11 fios de arame farpado, sendo esta necessária impedir o acesso de pessoas e 
pequenos animais na área da unidade. Além dessa, deverá possuir cerca viva em todo o seu 
perímetro. 

A pesagem dos veículos se dará em uma balança eletrônica rodoviária, com capacidade de 30 
toneladas. 

• Acessos, isolamento, segurança e sinalização 

O projeto do AS deverá considerar acessos internos e externos projetado para permitir o fluxo de 
veículos leves e pesados nas diversas frentes de serviços e em qualquer condição meteorológica. 
É importante também prever a implantação de uma via perimetral em toda a área, de forma a 
possibilitar o acesso à mesma em todos os seus pontos. Por esta via deverão circular todos os 
veículos, equipamentos e máquinas do aterro, bem como os veículos de vigilância ou segurança 
privada. 

O isolamento é necessário para evitar a interferência de pessoas estranhas e animais, bem como 
para coibir possíveis efeitos negativos na vizinhança. Assim deverá ser previsto o cercamento em 
todo o perímetro do aterro sanitário.  

A implantação de um sistema de cercamento e isolamento da área muitas vezes, não são 
suficientes para impedir a presença de pessoas e animais, assim, deverá haver apenas um portão 
de entrada e saída de veículos e pessoas. A cerca e o portão do aterro sanitário deverão ter 
placas de sinalização de área perigosa, informando a proibição da entrada de pessoas.  

Deverá ser construída uma guarita ou posto de vigilância para que os vigilantes controlem o 
acesso à área do aterro, coibindo ou inibindo a entrada de pessoas estranhas às atividades 
executadas na área do Aterro Sanitário, além fazer o controle da entrada e saída dos veículos que 
transportam resíduos para disposição final. A guarita deverá ser dotada de instalação sanitária, 
iluminação, natural e artificial e ventilação. A quantidade de vigilantes dependerá do porte do 
aterro e dos problemas específicos que ali se fizerem presentes, como por exemplo, presença de 
catadores nas proximidades do aterro, atraídos pelo empreendimento. 

Após o cercamento e isolamento da área do Aterro Sanitário, deve-se implantar uma barreira 
vegetal (cerca viva), com função principal de contribuir com o sistema de isolamento da área. Esta 
barreira deve ser densa, pois também exercerá a função de contribuir para a retenção partículas e 
gases poluentes da atmosfera. As folhas podem absorver gases poluentes e prender partículas 
sobre sua superfície, especialmente as pequenas, miúdas, pilosas, cerosas ou espinhosas. A 
cortina vegetal também contribuirá para impedir o contato visual dos que passam nas 
proximidades da área, diminuindo o seu impacto visual assim como barreira contra o vento.  

• Descrição de máquinas e veículos 

O Aterro Sanitário deve estar permanentemente preparado para atender as demandas do sistema 
de limpeza urbana, operando diariamente durante o período necessário mediante as 
características de cada localidade. Deve proporcionar as condições para descarga rápida e 
segura dos veículos que operam no sistema e desta forma permitir que os mesmos retornem ao 
local de operação de coleta no menor tempo possível, para que não ocorram atrasos na execução 
dos serviços.  

A descrição de cada uma das etapas que compõem a operacionalização do Aterro Sanitário 
deverá estar devidamente detalhada em seu manual de operação, o qual deverá ser elaborado 
juntamente com os projetos executivos dessa unidade. 

Para que se mantenha o Aterro Sanitário em boas condições de operação faz-se necessário que 
as quantidades de máquinas e equipamentos que irão compor a infraestrutura operacional sejam 
dimensionadas de forma adequada e compatível com a quantidade de resíduos que serão 
dispostos no local. 
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Apresenta-se a seguir sugestões de características dos veículos e equipamentos que poderão ser 
utilizados: 

➢ Um trator de esteira com peso operacional de 8,5 toneladas; 

➢ Um trator pá-carregadeira, sobre rodas; 

➢ Triturador de galhos; 

➢ Triturador de RCD’s Classe A 

➢ Caminhão Basculante de 6,0m3. 

As especificações técnicas dos equipamentos e ferramentas necessárias para a operação do 
aterro deverão estar devidamente apresentadas quando da elaboração dos projetos básicos e 
executivos da unidade. 

2.7.8.11 Plano de monitoramento ambiental 

Para a implantação e operação das unidades destinadas à disposição final de resíduos sólidos 
urbanos, vários são os monitoramentos necessários para a adequada segurança e proteção ao 
meio ambiente e à saúde humana. Tais estudos objetivam: 

• Avaliar a eficiência da unidade receptora quanto à proteção dos recursos naturais do 
entorno; 

• Adotar medidas preventivas e corretivas, referentes aos impactos ambientais adversos, 
passíveis de serem causados pela unidade e, se existirem, executar os controles 
necessários para remediá-los; 

• Fornecer dados e informações que permitam acompanhar a eficiência do tratamento e do 
bom funcionamento operacional da unidade. 

Dentre os tipos de monitoramento existentes, o monitoramento ambiental dessas unidades, 
principalmente no Aterro Sanitário, objetiva avaliar a eficiência dos processos biológicos, químicos 
e físicos, quanto à estabilização da matéria orgânica e o controle do lançamento dos produtos 
oriundos dela, sejam eles líquidos ou gasosos, no meio ambiente. Com isso, a qualidade dos 
recursos naturais envolvidos, além do bem-estar da população de entorno, considerando as 
atividades a serem desenvolvidas, deverão ser mantidos. 

Os monitoramentos sugeridos para o AS são: 

• Plano de monitoramento de águas superficiais; 

• Plano de monitoramento de águas subterrâneas; 

• Plano de monitoramento de chorume; 

• Programa de monitoramento de emissões gasosas; 

• Programa de monitoramento dos níveis de ruído. 

Todos os planos deverão ser elaborados seguindo a legislação e as normas pertinentes, além de 
serem aprovados pelo órgão ambiental, durante o processo de licenciamento da unidade. O 
detalhamento destes planos ocorrerá na etapa de elaboração do projeto básico da unidade. 

2.7.8.12 Programas ambientais específicos 

2.7.8.12.1 Programa de monitoramento geotécnico 

O monitoramento geotécnico consistirá basicamente no monitoramento da estabilidade do AS e 
será iniciado quando da operação do empreendimento, devendo ser mantido por um período 
determinado, após a unidade encerrar sua operação. Tal monitoramento permite o controle 
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operacional e contribui para o entendimento do comportamento geotécnico dos resíduos 
aterrados.  

O monitoramento da estabilidade tem por objetivo analisar o potencial de deformação da massa 
de resíduos e identificar feições de degradação, de instabilidade e de situações de risco e avaliar 
o comportamento e a estabilidade global do aterro. 

Os resultados do monitoramento da estabilidade e do recalque devem funcionar como 
norteadores dos serviços de conservação e manutenção do Aterro Sanitário, de forma a permitir a 
adoção, em tempo hábil, de medidas preventivas e corretivas das áreas afetadas e 
potencialmente instáveis. 

O comportamento geotécnico dos sistemas de disposição de resíduos sólidos urbanos varia em 
função não só de sua composição e forma de operação, mas também das condições 
geoambientais da área. 

O monitoramento da estabilidade poderá ser realizado por meio dos seguintes procedimentos: 

• Verificação do sistema de drenagem de águas pluviais; 

• Verificação sistemática da eventual ocorrência de trincas nas camadas de cobertura do 
aterro, seja no topo do aterro, nas bermas ou nos taludes; 

• Implantação de medidores de recalques superficiais, que serão compostos de uma base 
de concreto quadrada com uma haste metálica no centro. Estes medidores deverão ser 
alinhados topograficamente sobre a superfície do aterro, de forma a permitir a coleta de 
dados de forma adequada para análise;  

• Registros de dados pluviométricos e de vazão de líquidos percolados. 

2.7.8.12.2  Programa ambiental de construção e implantação do canteiro de obras 

No processo de implantação do empreendimento, algumas empresas estarão envolvidas na 
execução das diferentes atividades construtivas. O sucesso da fiscalização e do controle 
ambiental dependerá do conhecimento das ações impactantes das obras, dos impactos 
ambientais decorrentes, dos procedimentos operacionais adotados e do resultado obtido pelas 
ações desenvolvidas. 

O Programa Ambiental para Construção, a ser aprovado pelo órgão ambiental licenciador, deverá 
assegurar que as obras de Infraestrutura do Sistema Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos 
sejam implantadas em condições de segurança, evitando danos ambientais ao meio ambiente 
natural, às pessoas alocadas nos serviços e à comunidade de seu entorno, estabelecendo ações 
e controles para mitigar os impactos ambientais negativos e para promover a recuperação 
ambiental das áreas degradadas pelas obras. 

2.7.8.12.3  Projeto paisagístico 

O Projeto Paisagístico pode contribuir na mitigação dos efeitos locais negativos ocasionados pela 
implantação e operação do AS, tendo em vista o impacto visual negativo causado pelo 
empreendimento. Da mesma forma que os planos e programas citados anteriormente, este projeto 
também deverá ser elaborado na fase de projeto básico e/ou executivo da unidade e apresentado 
ao órgão ambiental, no processo de licenciamento, juntamente com os demais. 

Por fim, é fundamental ressaltar que todos os estudos, planos e programas acima relacionados 
deverão ser elaborados por profissionais devidamente habilitados de acordo com suas atribuições 
profissionais, acompanhados de Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s, emitidas pelos 
respectivos conselhos de classe.  

2.7.8.12.4  Plano de encerramento do Aterro Sanitário 

O plano de encerramento do AS deverá ser desenvolvido após o término de sua vida útil. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

101 

2.7.8.12.5 Encerramento das atividades 

As ações que permitirão o encerramento do Aterro Sanitário, sem provocar danos ao meio 
ambiente, devem ser desenvolvidas de acordo com os seguintes procedimentos: 

➢ Paralisar o recebimento de resíduos: consiste na interrupção do recebimento de resíduos 
no sistema, paralisando as atividades de aterramento de lixo; 

➢ Proceder à cobertura final do lixo em toda a área: consiste no término da cobertura final da 
área, permitindo o selamento de todo o lixo aterrado; 

➢ Monitorar as condições ambientais da área: consiste na manutenção de um programa de 
monitoramento dos recursos naturais, que permita analisar a evolução das condições 
ambientais na área; 

➢ Implantar o projeto de paisagismo da área: consiste na implantação de projeto paisagístico 
da área, tendo em vista o uso futuro da mesma; 

➢ Sistema de segurança: garantia de controle da segurança da unidade como um todo, a ser 
dimensionada de maneira a resguardar o patrimônio e a infraestrutura ali instalados; 

➢ Todas as estruturas instaladas deverão contar com serviços de manutenção de suas 
edificações, equipamentos e infraestrutura, visando garantir a sua funcionalidade durante 
toda a vida útil da unidade e após encerradas as suas atividades; 

➢ Retirada de equipamentos: nessa etapa de encerramento, cessadas as ações de 
disposição final de resíduos, parte dos equipamentos mobilizados poderão ser retirados, 
devendo ser mantidos no local todos aqueles fundamentais para a execução dos serviços 
de manutenção de acessos, drenagens, replantio, etc.; 

➢ Desmobilização da mão de obra: encerrada a operação de recebimento e disposição final 
de resíduos, parte da mão de obra poderá ser desmobilizada, mantendo-se as equipes 
necessárias para os serviços continuados de manutenção. 

Todos os sistemas de controle ambiental do entorno deverão atender a periodicidade de análise 
definida pelos órgãos de controle ambiental, a legislação vigente e as especificidades dos itens 
monitorados em relação ao comportamento da unidade pós encerramento.  

2.7.8.12.6 Usos futuros da área 

De acordo com Reichert (2007), os principais usos futuros para o pós-fechamento de aterros 
sanitários são: 

- Agricultura; 

- Florestamento; 

- Paisagismo; 

- Recreação (parques, praças, complexos esportivos, trilhas, etc.). 

Apesar dos vários usos possíveis para o reaproveitamento da área, muitas são as restrições à 
ocupação. De uma forma geral, os usos mais comumente empregados são a construção de 
espaços abertos para recreação e o paisagismo. Porém, por se tratar de uma área que é afastada 
do centro urbano do município, e que não deverá sofrer nenhuma pressão imobiliária a longo 
prazo, recomenda-se a não utilização da mesma, a não ser o próprio tratamento paisagístico, 
após o seu completo encerramento. Consequentemente, é desejável que a área do AS encerrado 
permaneça isolada e com acesso restrito para animais e pessoas. 

2.7.8.13 Treinamento 

Os responsáveis pelo AS devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo pelo 
menos: 
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a) a forma de operação do aterro, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida 
pelo indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

2.7.9 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

2.7.9.1 Caracterização da unidade 

A NBR ABNT 15849/2010 define Aterro Sanitário de Pequeno Porte como “aterro sanitário para 
disposição no solo de resíduos sólidos urbanos, até 20 t/dia ou menos, quando definido por 
legislação local, em que, considerados os condicionantes físicos locais, a concepção do sistema 
possa ser simplificada, adequando os sistemas de proteção ambiental sem prejuízo da 
minimização dos impactos ao meio ambiente e à saúde pública”. 

Observa-se que a referida Norma estabelece um limite para a quantidade de RSU recebidos para 
o ASPP. Isso é justificado em razão do objetivo da simplicidade operacional dessa unidade, que 
não deverá possuir as mesmas complexidades de um Aterro Sanitário convencional. 

Ressalta-se que todo e qualquer projeto de ASPP deverá, quando de sua elaboração, observar 
todas as normas e dispositivos legais pertinentes, principalmente a ABNT NBR 15.849/2010 e a 
Resolução CONAMA nº 404/2008 – que estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 
ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Quando da elaboração dos projetos básicos e executivos dessas unidades, deverão ser 
estudadas e apresentadas alternativas de tratamento e disposição final que atendam que 
atendam às normas e legislações relacionadas aos resíduos perigosos, conforme estabelecido no 
Artigo 3º, § 3º da Resolução CONAMA nº 404/2008 que estabelece: 

Art. 3º. Nos aterros sanitários de pequeno porte abrangidos por esta Resolução é admitida a disposição 
final de resíduos sólidos domiciliares, de resíduos de serviços de limpeza urbana, de resíduos de serviços 
de saúde, bem como de resíduos sólidos provenientes de pequenos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de prestação de serviços. 

(...) 

§ 3o Não podem ser dispostos nos aterros sanitários de que trata esta resolução os resíduos perigosos 
que, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e perfurocortantes, apresentem risco à saúde 
pública e ao meio ambiente, bem como os resíduos da construção civil, os provenientes de atividades 
agrosilvopastoris, dos serviços de transportes, de mineração de serviço de saúde classificados na RDC 
Anvisa 306/2004 (Revogada pela RDC ANVISA 222/2018) e Resolução CONAMA n° 385/2005 com 
exigência de destinação especial. 

O ASPP, além da unidade do aterro sanitário propriamente dito, deverá contemplar uma unidade 
de compostagem (UCO) e um aterro de resíduos de construção e demolição (ARCD) dentro da 
mesma área, com toda a infraestrutura necessária à operação conjunta destas atividades. 

A depender da proximidade do local de implantação do ASPP em relação aos centros urbanos, 
poderá ainda ser prevista uma Unidade de Triagem em seu interior, que será operada por 
catadores já atuantes na região. 

2.7.9.2 Premissas gerais para o dimensionamento 

Assim como para os aterros sanitários, muitos também são os critérios e parâmetros a serem 
utilizados para o dimensionamento de um ASPP. Estes são levantados, dentre outros, com base 
na geração de resíduos, topografia do terreno, nas condições geológicas e geotécnicas, escolha 
do método de aterramento dos resíduos, etc.  

Conforme Termo de Referência Técnico do Ministério das Cidades para a elaboração de projeto 
básico e executivo de projeto de Aterro Sanitário de Pequeno Porte (disponível em 
www.cidades.gov.br) tem-se as seguintes premissas básicas para o dimensionamento dessas 
unidades: 
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• A massa específica aparente dos resíduos sólidos urbanos dispostos em Aterro Sanitário 
de Pequeno Porte deverá ser no máximo de 0,40 tonelada por metro cúbico (ton/m³); 

• Os ASPP podem ser concebidos para execução em valas ou trincheiras, mediante 
escavação do solo; execução em encosta, aproveitando desníveis existentes ou execução 
em área quando não for possível a escavação no terreno, depositando os resíduos, em 
camadas, sobre o solo existente. 

Os componentes da unidade a ser projetada deverão abranger, no mínimo, as seguintes 
estruturas: 

2.7.9.3 Células de resíduos  

A área destinada à recepção dos resíduos urbanos deverá possuir uma camada de 
impermeabilização que visa a proteção ambiental dos solos e águas subterrâneas com relação 
aos líquidos lixiviados, sendo esta composta por uma camada de argilo-mineral compactada, com 
espessura de 50 cm.  

2.7.9.4 Vala de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 

Para a disposição dos resíduos oriundos dos serviços de saúde, caso a opção seja por 
aterramento, deverá ser projetado um sistema de valas sépticas para o recebimento dos RSS. A 
vala séptica possuirá a base impermeabilizada com dupla camada de proteção, sendo a de fundo 
em argila compactada, com espessura de 50 cm, e a superior de manta de PEAD com 2 mm, 
devendo esta ser coberta por uma camada mínima de 10 cm de solo, em razão dos riscos de 
furos oriundos dos materiais perfurocortantes dos RSS.  

As valas de RSS, assim como as de RSU, deverão ser projetadas de forma gradativa de abertura, 
de acordo com o avanço da vida útil do ASPP.  

A cobertura diária dos RSS será feita com uma camada de 20 cm de solo sem compactação. A 
cobertura final dos RSS será composta por uma camada de 10 cm de solo, seguida por uma 
manta PEAD de 2,00 mm. Por cima da manta será aplicada uma camada de 25 cm de solo 
argiloso e, por fim, mais uma camada de 20 cm de solo vegetal, para a composição vegetal com a 
plantação de gramíneas.   

2.7.9.5 Drenagem de líquidos lixiviados 

Com base no balanço hídrico da região e com as características de infiltração dos solos e 
resíduos, deverá ser estimado, para cada mês do período de um ano, a geração de líquidos 
lixiviados para cada uma das etapas do projeto (operação e encerramento). 

Deverá ser projetado um sistema de drenagem horizontal, no fundo das células, que conduzirá os 
líquidos lixiviados até a saída do ASPP, com base na Lei de Darcy e nas vazões máximas 
estimadas. Este sistema deverá ser composto, preferencialmente, por tubos de drenagem 
envolvidos em material drenante (do tipo brita ou pedra de mão) oriundo de rochas regionais. Para 
este tipo de líquidos não é aconselhável o uso de material geotêxtil nos drenos, pois há a 
possibilidade de colmatação biológica. 

2.7.9.6 Tratamento dos líquidos lixiviados 

O sistema de tratamento de lixiviados deverá ser concebido e projetado para que o efluente final 
atenda aos padrões de lançamento em corpos hídricos determinados pelo órgão ambiental 
competente ou conforme a Resolução CONAMA nº 430/2011. Esse sistema será concebido para 
atender todas as necessidades da unidade, devendo ser considerados os aspectos característicos 
de lançamento, capacidade e tipos de utilização do corpo receptor, com indicação da vazão e 
características do efluente bruto quanto aos parâmetros mínimos exigidos na referida legislação, 
órgão ambiental, ou aqueles estabelecidos no Termo de Referência para os projetos básicos e 
executivos dessas unidades, que deverão ser elaborados pelo Governo do Estado de Rondônia. 

2.7.9.7 Drenagem de gases 
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Trata-se de um sistema projetado para conduzir os gases gerados no maciço do aterro, pela 
decomposição anaeróbia da matéria orgânica, até a superfície do aterro. Deverá ser composto por 
tubos de drenagem com diâmetros superiores a 150 mm, envoltos por material drenante, do tipo 
brita ou rachão, oriundo de rochas regionais. Cada dreno deverá ser dimensionado para atuar em 
um raio de no máximo 25 m e deverá ser executado interligando-se este com o sistema de 
drenagem de líquidos, a partir da base do aterro, sendo que no seu ponto de contato com a 
atmosfera deverá ser projetado um queimador metálico de gases. Para este tipo de sistema não é 
aconselhável o uso de material geotêxtil nos drenos, pois há a possibilidade de colmatação 
biológica. 

2.7.9.8 Drenagem pluvial 

Esse sistema deverá ser projetado para coletar e conduzir as águas pluviais até os sistemas 
naturais hídricos ou galerias pluviais. Deverá ser composto por canais escavados no solo, 
canaletas de concreto, tubulações de concreto ou PVC, galerias, bueiros e dissipadores de 
energia. Poderá ser utilizado o método racional para o dimensionamento das unidades para a 
chuva de projeto de 10 anos de tempo de retorno. 

2.7.9.9 Operação de espalhamento e compactação dos resíduos 

Deverá ser previsto o tipo de equipamento e a sua forma de utilização para alcançar a 
compactação máxima do maciço de resíduos para atingir ou superar a densidade de 0,40 
toneladas por metro cúbico. Este tipo de aterro poderá ser operado e compactado com ou sem o 
uso de equipamentos agrícolas. No entanto os elementos de projeto deverão ser compatíveis com 
a técnica utilizada. 

2.7.9.10 Cobertura dos resíduos 

O balanço de massa para a determinação dos quantitativos e definição da origem e características 
dos materiais que serão utilizados para a cobertura diária dos resíduos sólidos no ASPP deverão 
estar detalhados no projeto básico da unidade. Para este tipo de serviço poderão ser utilizados 
solos locais e, preferencialmente, deve haver o aproveitamento dos resíduos de construção e 
demolição (RCD) de classe A, de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002. 

2.7.9.11 Compostagem de Resíduos 

Deverá ser prevista para a área do ASPP uma unidade para a compostagem da matéria orgânica. 
Essa unidade deverá ser projetada conforme parâmetros e critérios sugeridos anteriormente neste 
relatório.  

2.7.9.12 Aterro de RCD (ARCD) 

Deverá ser previsto dentro do ASPP uma área para o recebimento, tratamento e disposição de 
resíduos de construção e demolição e volumosos. 

2.7.9.13 Infraestrutura 

• Acessos internos e externos 

O sistema de acessos deverá ser projetado para permitir o fluxo de veículos leves e pesados nas 
diversas frentes de serviços e em qualquer condição meteorológica. 

• Abastecimento de água 

Por encontrar-se afastado de áreas urbanizadas, normalmente o local de implantação do ASPP 
não possui rede de abastecimento de água. A forma de abastecimento e armazenamento de água 
da unidade deverá ser contemplada e devidamente dimensionada, considerando todos os usos e 
a regularidade de seu fornecimento. Seja através de abastecimento via caminhão-pipa, captação 
em recurso hídrico superficial ou subterrâneo, essa definição deverá estar devidamente prevista e 
dimensionada nos projetos básicos e executivos da unidade. 

• Demanda Elétrica 
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O fornecimento de energia elétrica da unidade será através da concessionária de energia local, 
devendo o projeto elétrico ser devidamente apresentado na etapa da elaboração do projeto 
executivo. 

2.7.9.14 Infraestrutura de apoio e pesagem dos veículos 

A unidade deverá ser projetada prevendo o cercamento total da área, placas de identificação, um 
escritório administrativo, vestiário, sanitários (masculino e feminino), e guarita para o controle do 
acesso ao aterro e pesagem dos veículos. 

O cercamento de todo o perímetro do aterro sanitário poderá ser feito com mourões de concreto 
composto por 11 fios de arame farpado, sendo esta cerca necessária para impedir o acesso de 
pessoas e pequenos animais na área da unidade. Além disso, o ASPP deverá possuir uma cerca 
viva em todo o seu perímetro. 

A pesagem dos veículos se dará em uma balança eletrônica rodoviária com capacidade de 10 
toneladas. 

2.7.9.15 Descrição de máquinas e veículos 

O ASPP visa o baixo custo e simplicidade operacional. Posto isto, os equipamentos e maquinários 
nele existentes, não guardam a complexidade daqueles previstos para o Aterro Sanitário (AS) e, 
inclusive, poderão operar por turnos de trabalho ao longo da jornada diária de operação. A 
depender dos critérios estabelecidos no projeto básico dessa unidade, poderão, inclusive, ser 
previstos equipamentos manuais para a sua operacionalização.  

Apresenta-se a seguir sugestões dos veículos e equipamentos que poderão ser utilizados: 

➢ Um trator pá-carregadeira, sobre rodas; 

➢ Triturador de galhos; 

➢ Triturador de RCD’s Classe A; 

➢ Rolo compactador manual. 

As especificações técnicas dos equipamentos e ferramentas necessários para a operação do 
aterro deverão estar devidamente apresentadas quando da elaboração dos projetos básicos e 
executivos da unidade. 

2.7.9.16 Plano de monitoramento ambiental 

Os planos de monitoramento e controle ambientais da unidade poderão ser os mesmos descritos 
anteriormente para o Aterro Sanitário, salvo justificativa técnica que o inviabilize. 

2.7.9.17 Treinamento 

Os responsáveis pelo ASPP devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo 
pelo menos: 

a) a forma de operação do aterro, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida 
pelo indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

2.7.10 Aterros de Resíduos da Construção e Demolição (ARCD) Classe A 

De acordo com ABNT NBR 15.113/2014, resíduos da construção civil são assim definidos: 
“Resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 
civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como tijolos, blocos 
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, 
fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha”. 
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A Resolução CONAMA nº 307/2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. Esta define que Aterro de RCD é: “a área tecnicamente 
adequada onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da construção civil classe 
A no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou 
futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume 
possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente e devidamente licenciado pelo 
órgão ambiental competente”. 

A correta concepção dessas instalações, principalmente no que diz respeito ao seu adequado 
posicionamento na malha urbana e ao adequado dimensionamento dos espaços a serem 
utilizados, são de fundamental importância para que os resíduos desta natureza que estão sob 
responsabilidade pública tenham sua gestão corretamente solucionada. 

2.7.10.1 Critérios para localização 

A escolha do local para a implantação de um Aterro de Resíduos da Construção civil e Demolição 
(ARCD) deve ser feita de forma que: 

a) o impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja minimizado; 

b) a aceitação da instalação pela população seja maximizada; 

c) esteja de acordo com a legislação de uso do solo e com a legislação ambiental. 

Para a avaliação da adequabilidade de um local a estes critérios, os seguintes aspectos devem 
ser observados: 

a) geologia e tipos de solos existentes; 

b) hidrologia; 

c) passivo ambiental; 

d) vegetação; 

e) vias de acesso; 

f) área e volume disponíveis e vida útil; 

g) distância de núcleos populacionais. 

2.7.10.2 Estruturas e concepção geral 

As instalações propostas deverão ser concebidas e dimensionadas para a recepção diferenciada 
de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, previamente segregados em suas fontes 
geradoras e entregues pelos próprios geradores ou transportadores por eles contratados. 

Durante a concepção do projeto de um ARCD, no dimensionamento dos espaços que irão compor 
esta unidade e na definição de suas inter-relações, deverão ser fundamentalmente consideradas 
as etapas básicas do manejo desses resíduos, a saber: 

• Área operacional para resíduos de construção e resíduos volumosos: 

o Recebimento e encaminhamento dos resíduos de construção e volumosos para as 
áreas de acondicionamento diferenciado – baias e caçambas; 

o Acondicionamento temporário dos resíduos; 

o Expedição dos resíduos pesados, acondicionados em caçambas estacionárias; 

o Expedição dos resíduos leves, acondicionados em baias; 

o Expedição das podas. 

• Área operacional para resíduos domiciliares secos da coleta seletiva; 
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o Recebimento dos resíduos domiciliares secos recicláveis coletados no entorno; 

o Acondicionamento temporário dos resíduos nas baias específicas; 

o Expedição dos resíduos acondicionados em “big bags”. 

2.7.10.3 Triagem dos resíduos recebidos 

Os resíduos recebidos devem ser previamente triados, na fonte geradora, em áreas de transbordo 
e triagem ou em área de triagem estabelecida no próprio aterro, de modo que nele sejam 
dispostos apenas os resíduos de construção civil classe A ou resíduos inertes. 

Os resíduos de construção civil das classes B (recicláveis), C (sem tecnologias de 
reaproveitamento) ou D (perigosos) devem ser encaminhados à destinação adequada. Os 
resíduos classificados como classe D devem ser armazenados temporariamente para que fiquem 
protegidos de intempéries. 

2.7.10.4 Disposição segregada de resíduos 

Os resíduos devem ser dispostos em camadas sobrepostas e não será permitido o despejo pela 
linha de topo. Em áreas de reservação, em conformidade com o plano de reservação, a 
disposição dos resíduos deve ser feita de forma segregada, de modo a viabilizar a reutilização ou 
reciclagem futura. 

Devem ser segregados os solos, os resíduos de concreto e alvenaria, os resíduos de pavimentos 
viários asfálticos e os resíduos inertes. Pode ser ainda adotada a segregação por subtipos. 

2.7.10.5 Infraestrutura 

A infraestrutura administrativa e de apoio operacional deverá ser constituída de: 

• Área administrativa; 

• Instalação sanitária; 

• Instalação de apoio aos veículos com tração animal. 

Na concepção da instalação deverá ser considerado que grande parte dos resíduos recebidos são 
previamente segregados nas fontes geradoras e assim deverão ser mantidos, até o momento de 
sua expedição para a correta destinação – seja para reutilização, reciclagem ou destinação final. 

• Acessos, isolamento e sinalização 

Um aterro que receba resíduos da construção civil deve possuir: 

h) acessos internos e externos protegidos, executados e mantidos de maneira a permitir sua 
utilização sob quaisquer condições climáticas; 

i) cercamento no perímetro da área em operação, construído de forma a impedir o acesso de 
pessoas estranhas e animais; 

j) portão junto ao qual seja estabelecida uma forma de controle de acesso ao local; 

k) sinalização na (s) entrada (s) e na (s) cerca (s) que identifique (m) o empreendimento; 

l) anteparo para proteção quanto aos aspectos relativos à vizinhança, ventos dominantes e 
estética, como, por exemplo, cerca viva arbustiva ou arbórea no perímetro da instalação; 

m) faixa de proteção interna ao perímetro, com largura justificada em projeto. 

• Iluminação e energia 

O local do aterro deve dispor de iluminação e energia que permitam uma ação de emergência, a 
qualquer tempo, e o uso imediato dos diversos equipamentos (bombas, compressores etc.). 
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• Comunicação 

O local deve possuir sistema de comunicação para utilização em ações de emergência. 

• Análise de resíduos 

Nenhum resíduo pode ser disposto no aterro sem que seja conhecida sua procedência e 
composição. 

2.7.10.6 Treinamento 

Os responsáveis pelo ARCD devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo 
pelo menos: 

a) a forma de operação do aterro, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida 
pelo indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

2.7.10.7 Proteção das águas subterrâneas e superficiais 

O ARCD deve prever sistema de monitoramento das águas subterrâneas, no aquífero mais 
próximo à superfície, podendo esse sistema ser dispensado, a critério do órgão ambiental 
competente, em função da condição hidrogeológica local.  

2.7.10.7.1 Padrões de proteção das águas subterrâneas 

O ARCD não deve comprometer a qualidade das águas subterrâneas, as quais, na área de 
influência do aterro, devem atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação. Nos 
casos em que a água subterrânea na área de influência do aterro apresentar inicialmente 
qualquer um dos parâmetros listados na legislação, em concentrações superiores aos limites 
recomendados, o órgão ambiental competente poderá estabelecer padrões para cada caso, 
levando em conta: 

a) a concentração do constituinte; 

b) os usos atuais e futuros do aquífero. 

Caso os padrões estabelecidos sejam excedidos, o operador da instalação deve recuperar a 
qualidade do aquífero contaminado. Para tanto, deverá apresentar um Plano de Recuperação da 
área contaminada ao órgão ambiental competente, plano este que após ser aprovado deverá ser 
implementado. 

2.7.10.7.2 Padrões de proteção das águas superficiais 

Devem ser previstas medidas para a proteção das águas superficiais respeitando-se faixas de 
proteção de corpos de água e prevendo-se a implantação de sistemas de drenagem compatíveis 
com a macrodrenagem local e capazes de suportar chuva com períodos de recorrência de cinco 
anos. Tais sistemas de drenagem devem impedir: 

a) o acesso, no aterro, de águas precipitadas no entorno; 

b) o carreamento de material sólido para fora da área do aterro. 

2.7.11 Resíduos perigosos 

2.7.11.1 Resíduos de Serviços de Saúde 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 358/2005 que dispõe sobre o tratamento e a disposição 
final dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) e dá outras providências, de uma forma geral, os 
resíduos perigosos devem ser submetidos a processos de tratamento em equipamento que 
promova inativação microbiana e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou 
local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde. O processo 
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de tratamento modifica as características físicas, químicas e biológicas dos RSS, deixando-os nos 
limites aceitáveis pelas normas ambientais (SCHNEIDER et al., 2004). 

Muitos são os tipos de tratamento para os RSS, sendo os principais: 

• Esterilização a vapor (autoclaves); 

• Esterilização a seco ou inativação térmica; 

• Esterilização por radiações ionizantes; 

• Esterilização por gases; 

• Esterilização por micro-ondas; 

• Esterilização por plasma: 

• Desinfecção química; 

• Desinfecção química/ mecânica; 

• Incineração.  

Atualmente o Estado de Rondônia já conta com instalações particulares de tratamento térmico de 
resíduos, sendo estes localizados nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e 
Rolim de Moura. Essas informações foram obtidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos de 
Rondônia.  

Cabe salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010) estabelece em seu 
Artigo 20, que compete aos estabelecimentos de serviços de saúde a elaboração de seus 
respectivos planos de gerenciamento, sendo estes os responsáveis pelo tratamento, destinação e 
disposição ambientalmente adequada de seus resíduos.  

Contudo, a Lei supramencionada não traz referências ao tratamento a ser dado aos diversos tipos 
de resíduos com características diferentes daqueles classificados como resíduos urbanos, 
conforme estabelecido em seu Artigo 13. Ou seja, a PNRS (2010) não orienta ou estabelece 
diretrizes para aqueles resíduos que, devido às suas características e classificação, não podem 
ser encaminhados para Aterros Sanitários (AS), sendo esta a única unidade citada na Lei nº 
12.305/2010 como disposição final ambientalmente adequada para os resíduos sólidos urbanos, 
conforme disposto no Artigo 3°, inciso VIII. 

Ou seja, o tratamento de resíduos de saúde (ou outros classificados como perigosos) via 
processos térmicos (incineração, autoclave, carbonização, pirólise etc.) não são unidades públicas 
de gerenciamento de resíduos previstos no âmbito do PNRS, ou mesmo no Termo de Referência 
do Ministério das Cidades para a Elaboração de Planos Estaduais de Resíduos Sólidos e, 
portanto, não serão concebidas no contexto deste relatório. 

Portanto, fica aqui registrado a obrigatoriedade do cumprimento dos dispositivos legais pertinentes 
por todos aqueles estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, sejam públicos 
ou privados, para o seu adequado gerenciamento conforme disposto, dentre outros, na Resolução 
CONAMA nº 358/2005, RDC ANVISA nº 222/2018 e Lei Estadual nº 592 de 05 de outubro de 
1994 – que dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes dos resíduos de serviços de saúde, e 
dá outras providências. 

2.7.11.2 Resíduos industriais e outros tipos de resíduos perigosos 

Assim como mencionado no item anterior sobre os resíduos de serviços de saúde, a PNRS (2010) 
estabelece que os geradores de resíduos perigosos e outros tipos de resíduos (resíduos 
industriais, agrossilvopastoris, serviços de transporte, mineração etc.) são os responsáveis pelo 
seu tratamento, destinação e disposição ambientalmente adequada. Portanto, compete aos 
geradores desses resíduos a busca para o seu adequado gerenciamento, com a prévia 
autorização e anuência do órgão ambiental competente. 
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2.7.11.3 Aterro de Resíduos Industriais  

Nas indústrias são gerados resíduos Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos) dependendo 
da tipologia industrial, dos processos adotados e produtos fabricados. Assim, do ponto de vista de 
disposição de resíduos e rejeitos industriais, há os aterros de resíduos industriais não perigosos e 
perigosos.  

Os aterros de resíduos industriais não perigosos são regidos pela ABNT nº 13.896/1997 e devem 
seguir os mesmos requisitos de projeto, implantação e operação dos aterros sanitários de RSU. 

O Aterro de Resíduos Industriais Perigosos (ARIP) deve ser projetado de acordo com a ABNT nº 
10.157/1987. Porém, levando em conta que a Norma foi publicada há mais de duas décadas e as 
tecnologias de proteção ambiental evoluíram neste período, especialmente o uso de materiais 
geossintéticos nos aterros de rejeitos, critérios mais restritivos poderão ser adotados pelo órgão 
ambiental estadual nos processos de licenciamento ambiental.  

As estruturas dos aterros de resíduos perigosos são as mesmas de aterros sanitários, entretanto, 
os sistemas de proteção ambiental são mais eficientes, em função da natureza dos resíduos. 
Assim, podem ser utilizados, por exemplo, sistemas de cobertura móvel ou fixo para evitar 
qualquer contato de águas pluviais com os resíduos ou um sistema de impermeabilização 
contendo mais de uma camada de geomembrana e argila, para maximizar a proteção do solo e 
subsolo.  

Os critérios locacionais, de implantação, operação e encerramento dos ARIP são muito similares 
aos dos aterros sanitários (AS) para RSU. Para não repetir informações, serão incluídos a seguir 
apenas os requisitos de proteção ambiental e operacionais mais restritivos para os aterros de 
resíduos industriais perigosos. 

2.7.11.4 Requisitos de proteção ambiental 

No sistema artificial de impermeabilização inferior, deve ser obrigatoriamente previsto no projeto 
um sistema de testemunho da eficiência e estanqueidade da impermeabilização. Esse sistema 
deve ser projetado, instalado e operado de forma a dar vazão a todo o fluxo de líquido percolado 
que porventura ocorra em caso de ruptura ou má colocação da impermeabilização, e deve conter 
um aparato capaz de acumular esse líquido por tempo suficiente que permita a completa 
restauração da impermeabilização. Além disso, esse sistema deve ser projetado de tal forma que 
permita a retirada do líquido antes deste atingir o lençol freático. 

No caso da utilização de argila como material impermeabilizante, são necessários ainda: 

• Ensaios e caracterizações geotécnicas detalhadas;  

• Espessura total da impermeabilização; 

• Espessura máxima de cada camada para compactação; 

• Proteção da capa impermeável, no caso em que esta ficar exposta às intempéries por um 
longo período de tempo. 

A camada de impermeabilização deve ser construída com materiais de propriedades químicas 
compatíveis com o resíduo, com suficiente espessura e resistência de modo a evitar rupturas 
devido a pressões hidrostáticas e hidrogeológicas, contato físico com o líquido percolado ou 
resíduo, condições climáticas, tensões da instalação da impermeabilização e aquelas originárias 
da operação diária. 

2.7.11.5 Operação do Aterro de Resíduos Industriais Perigosos 

A seguir serão apresentadas as diretrizes das normas da ABNT referentes à operação de aterros 
de resíduos industriais perigosos. 

• Registro e caraterização dos resíduos 
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Na operação do ARIP deverá ser elaborado um sistema de registro de operação com as 
informações sobre a quantidade dos resíduos recebidos, o gerador desses resíduos, as análises 
feitas e o local de disposição dentro da área do aterro. 

Deverá ser apresentada a caracterização qualitativa e quantitativa de cada resíduo, indicando as 
seguintes informações. 

• Origem: em que etapa do processamento industrial ou do tratamento dos efluentes o 
resíduo foi gerado; 

• Nome químico ou vulgar, juntamente com a fórmula química dos constituintes desse 
resíduo ou das substâncias que lhe deram origem. A comprovação da composição 
(através de análise química ou ensaios) deve ser fornecida quando for solicitada pelos 
órgãos ambientais; 

• Estado físico e a densidade de cada resíduo; 

• Quantidade diária e/ou mensal e a frequência de produção dos resíduos; 

• Quantidade diária e/ou mensal de seus constituintes. 

Desta forma é obrigatório que no ARIP haja um laboratório para análises expeditas. Devem ser 
apresentados os resultados de ensaios de lixiviação dos resíduos, quando solicitados pelos 
órgãos de fiscalização. 

• Acondicionamento e estocagem dos resíduos no ARIP 

Deve ser apresentada a forma de acondicionamento dos resíduos para estocagem, transporte 
e/ou disposição. Nos casos em que for prevista a estocagem dos resíduos por determinado 
período até sua disposição no aterro, devem ser indicados o período de estocagem e o local, bem 
como as medidas de segurança a serem tomadas, tais como isolamento da área de estocagem, 
cobertura dos resíduos e outras. O período de estocagem de resíduos deve ser inferior a 90 dias. 

Devem ser apresentadas a forma em que os resíduos são transportados e dispostos no aterro, a 
frequência e as quantidades a serem dispostas de cada vez, bem como a sequência de 
operações de preenchimento do aterro. Devem também ser indicadas as espessuras das 
camadas de resíduos e de cobertura, bem como dos taludes formados na disposição dos 
resíduos. 

Antes da disposição é necessário indicar se o resíduo, quando manipulado na instalação, 
apresenta incompatibilidade que possa provocar efeitos indesejáveis, tais como fogo, liberação de 
gases tóxicos ou que possa facilitar a lixiviação de substâncias tóxicas. Nestes casos, a 
disposição deverá prever a segregação dos resíduos com estas características de 
incompatibilidade. 

Resguardadas as premissas acima mencionadas, as demais estruturas operacionais e de apoio 
são similares àquelas elencadas anteriormente para a unidade de Aterro Sanitário de RSU. 

2.7.12 Outros tipos de unidades de gerenciamento e tratamento de resíduos 

Conforme previsto no Artigo 8º, inciso VI da PNRS (2010), um dos instrumentos dessa Lei é a 
cooperação técnica e a parceria público-privada para o desenvolvimento de pesquisas e 
processos de tecnologia para reciclagem, reutilização, tratamento e disposição final 
ambientalmente adequada de resíduos. Portanto, geradores públicos de RSS e RSI deverão 
buscar alternativas junto à iniciativa privada para o tratamento e disposição final dos mesmos.  

Deve-se ressaltar que, independentemente de qual tecnologia adotada para a destinação, 
tratamento e disposição final, as práticas para um gerenciamento adequado e eficiente dos 
resíduos sólidos passam, obrigatoriamente, pelas etapas definidas no Artigo 7º, incido II, da Lei nº 
12.305/2010, quais sejam: não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  
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Observa-se que até o tratamento e disposição final adequada dos resíduos, quatro são as etapas 
prioritárias a serem implementadas pelo estado de Rondônia no âmbito de seu PERS. Etapas 
essas que, para serem implementadas com êxito, necessitam de um amplo conjunto de 
programas, planos e ações de conscientização e educação ambiental da população, sem os quais 
não será possível alcançar uma gestão satisfatória no contexto dos objetivos da PNRS de 2010. 

2.7.13 Uma abordagem sobre o tratamento térmico dos RSU 

Muito se tem especulado sobre o tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos; que é o 
tratamento por processos que utilizam o calor como forma de recuperar, separar ou neutralizar 
determinadas substâncias presentes nos resíduos, ou reduzir massa e volume, ou produzir 
energia térmica, elétrica ou mecânica (FEAM, 2012).  

Esta já é uma prática muito utilizada em países mais desenvolvidos e muitas são as tecnologias 
que viabilizam essa possibilidade, sendo os processos mais comumente utilizados assim 
denominados: 

• Incineração, 

• Pirólise; 

• Gaseificação; 

• Carbonização; 

• Plasma; 

De acordo com FEAM (2012), o aproveitamento energético de RSU, desde que utilize rotas 
tecnológicas apropriadas e devidamente analisadas quanto aos riscos de implementação, é uma 
alternativa ambientalmente correta de tratamento desses resíduos e uma oportunidade de 
negócios. Entretanto, sua viabilidade econômica depende, além do balanço entre receitas e 
despesas, de um adequado modelo de negócios com a(s) prefeitura(s) municipal(is) para garantia 
na obtenção desses resíduos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece em seu Artigo 9º, § 1º 
que: “Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos 
urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a 
implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão 
ambiental”.  

Porém, apesar das vantagens associadas ao processo térmico de tratamento de resíduos sólidos 
urbanos, tais como recuperação de calor dos resíduos para geração de energia e redução 
considerável do volume de RSU, tal processo apresenta numerosas desvantagens, incluindo 
produção de grandes volumes de gases de combustão, fluxo de resíduos perigosos associados 
com as cinzas produzidas durante o tratamento térmico e uma baixa imagem pública (FEAM, 
2012). Além disso, tem contra si os elevados custos operacionais e de investimentos, tanto nas 
instalações de usinas, como em outras instalações de proteção ambiental, que são 
imprescindíveis. 

Ou seja, em locais onde existam áreas disponíveis para a implantação de aterros sanitários e que 
possuam baixa densidade populacional por unidade de área municipal, chega a ser incoerente 
falar-se de tratamento térmico de RSU em detrimento da utilização de aterro sanitário para a 
disposição final destes resíduos. Os elevadíssimos custos de implantação e operacionalização de 
um processo de tratamento térmico, considerando o tratamento de todo o volume de RSU gerado 
em um ou mais municípios, são muito superiores se comparados aos aterros sanitários 
(PEDROZA, 2011). Ainda pode ser citada a elevada complexidade operacional, necessitando de 
mão de obra extremamente qualificada e os riscos de falhas nos processos ou quebras de 
equipamentos e outros fatores que podem afetar a operação desse tipo de unidade. 
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Por fim, cabe mencionar que qualquer processo térmico de tratamento de resíduos, além da 
elevada geração de gases, muitos dos quais tóxicos e altamente poluentes, necessita de um 
complexo sistema de tratamento destes gases, gerando ainda outros tipos de resíduos, como as 
cinzas, que deverão de ser dispostos de maneira ambientalmente adequada. Ou seja, mesmo que 
o tratamento térmico reduza consideravelmente o volume e a massa dos resíduos, ainda assim 
será necessária a implantação de uma unidade de disposição final para o recebimento dos 
resíduos deste processo.  

De acordo com Pedroza (2017), atualmente no Brasil a situação da incineração para tratamento 
dos RSU é polêmica uma vez que esta é somente utilizada para resolver a questão da disposição 
final de resíduos perigosos e parte dos resíduos hospitalares.  

Conforme previsto na PNRS de 2010, a unidade estabelecida para a disposição final ambiental 
adequada de RSU é o Aterro Sanitário, e esta deve ser priorizada. Por outro lado, esta lei também 
estabelece a possibilidade de parcerias público-privadas para a destinação, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos. Diante disso, ao se optar por outras técnicas como o 
tratamento térmico de RSU, caberá ao Governo do Estado de Rondônia a proposição das 
diretrizes para a sua viabilização. 

3 CRITÉRIOS DE AGREGAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS 
ARRANJOS 

3.1 Estudo de regionalização para agregação de municípios 

O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de resíduos sólidos por meio 
de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre as 
normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. No contexto do 
gerenciamento público dos Resíduos Sólidos, esta lei atua no incentivo à formação de consórcios 
públicos que congreguem diversos municípios, de preferência com os de maior porte, para 
planejar, regular, fiscalizar e prestar os serviços de acordo com tecnologias adequadas à cada 
realidade, com um quadro permanente de técnicos capacitados, potencializando os investimentos 
realizados e profissionalizando a gestão. 

A regionalização e os consorciamentos intermunicipais consistem na identificação de arranjos 
territoriais entre municípios, com o objetivo de compartilhar serviços ou atividades de interesse 
comum, permitindo dessa forma, maximizar os recursos humanos, de infraestrutura e financeiros 
existentes em cada um deles, de modo a gerar economia de escala. Quando comparada ao 
modelo atual, no qual os municípios manejam seus resíduos sólidos isoladamente, a gestão 
associada possibilita reduzir custos. O ganho de escala no manejo dos resíduos, conjugado à 
implantação da cobrança pela prestação dos serviços (recuperação de custos), garante a 
sustentabilidade econômica dos consórcios e a manutenção de pessoal especializado na gestão 
de resíduos sólidos (MMA, 2009). 

Coerentemente com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (instituída pela 
Lei nº 12.305 de 2010) com o incentivo aos estados para que promovam sua regionalização e aos 
municípios para que se associem, terão prioridade no acesso aos recursos da União:  

• Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 
resíduos sólidos;  

• Os municípios que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais estaduais;  

• Os municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou 
associações de catadores, formadas por pessoas físicas de baixa renda;  

• Os Consórcios Públicos, constituídos na forma da Lei n° 11.107/2005, para realização de 
objetivos de interesse comum.  
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Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para gestão dos resíduos 
sólidos estarão dispensados da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, desde que o plano intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo previsto no Artigo 19 da Lei 
nº 12.305 (um único plano atendendo a vários municípios associados). 

Os pequenos municípios, quando associados, de preferência com os de maior porte, podem 
superar a fragilidade da gestão, racionalizar e ampliar a escala no tratamento dos resíduos sólidos 
e ter um órgão preparado tecnicamente para gerir os serviços, podendo inclusive, operar unidades 
de processamento de resíduos, garantindo sua sustentabilidade.  

Neste contexto, o estudo de Regionalização do Estado de Rondônia tem por objetivos orientar as 
intervenções do setor de resíduos sólidos, propor arranjos territoriais e preparar as partes 
interessadas para a implementação de soluções integradas e consorciadas, o que encontra-se 
alinhado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305/2010). Ressalta-se 
que a PNRS se articula com leis de outras áreas e temas de mesma relevância como a Política 
Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), a Política Nacional do Saneamento Básico (Lei nº 
11.445/2007), a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) a Lei de 
Contratação de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005). 

Tanto pelas ações do Governo Federal quanto pelas ações do Governo do Estado de Rondônia, a 
gestão regionalizada é vista como uma forma eficiente de se garantir a viabilidade da gestão de 
resíduos sólidos e, portanto, o poderão ser também propostos e elaborados Planos específicos de 
Regionalização e de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos que são ferramentas importantes de 
gestão e de planejamento, que deverão ser aprovadas e validadas, juntamente com os técnicos e 
a comissão da SEDAM/RO, em audiências públicas, conforme previsto no Plano de Mobilização 
Social que integra o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia – PERS-RO. 

O sucesso de um plano está ligado diretamente às ações que visam garantir a participação de 
representantes de toda a sociedade durante a sua execução, de forma a validá-lo de forma 
participativa, com consequente facilitação para a sua efetiva implantação (MMA, 2009).  

3.2 Critérios de agregação de municípios para a identificação dos arranjos 

O objetivo principal das análises para a regionalização da prestação dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos é a busca da escala adequada que permita alcançar sustentabilidade nos 
empreendimentos e no consórcio público. Como não há receita para isso, o processo passa pelo 
estabelecimento de algumas premissas, pela definição dos critérios que importam para a análise e 
pelo estudo de várias opções de agregação de municípios (MMA, 2009). 

Assim sendo, tem-se no consórcio a figura jurídica, devidamente instituída em termos legais, 
capaz de operar ou delegar a operação de diversas unidades de processamento, tratamento e 
disposição final, sendo um órgão forte, bem estruturado, com equipe capacitada para prestar 
assistência técnica aos municípios. Isso evidentemente tem um custo, o qual deverá ser 
suportado pelos usuários dos serviços, e quanto mais abrangente o consórcio for, menores serão 
os custos a serem pagos por cada habitante. 

No Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Rondônia 2015-2030 (PDES-RO), houve a 
ratificação da divisão dos 52 municípios do estado em 10 Regiões de Planejamento (RP’s), 
conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 414 de 28/12/2007. Mesmo que esta 
regionalização tenha sido definida a partir de estudos que estabeleceram regiões com identidades 
e características comuns, o que visa a facilitar o processo de planejamento e de territorialização 
das políticas públicas, ela, por si só, ainda que importante, não é suficiente para estabelecer uma 
adequada regionalização para o gerenciamento de resíduos sólidos no estado de Rondônia, 
sendo forçosa a incorporação de outros critérios imprescindíveis. 

Os critérios necessários para a definição da regionalização e dos possíveis arranjos consorciados 
para o gerenciamento integral dos resíduos sólidos, somados àqueles estabelecidos no PDES-
RO, foram baseados em uma ampla compilação de dados cartográficos, socioeconômicos e de 
infraestrutura obtidos em fontes primárias e secundárias sobre os 52 municípios rondonienses, 
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com destaque para aquelas apresentadas no PRODUTO 2 do PERS-RO, referente ao 
Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos. Por outro lado, seguiu-se a ordem daqueles 
critérios definidos pelo Ministério do Meio Ambiente, assim estabelecidos por ordem de 
significância (MMA, 2009):  

1º Critério: Área de abrangência pretendida para o consórcio (distância entre 
municípios)  

A busca de uma solução regionalizada para a prestação dos serviços pode objetivar tanto o 
traslado de resíduos entre municípios, como a disponibilização de equipe técnica para o suporte 
aos municípios consorciados, bem como as diversas variações destas hipóteses. 

Entende-se que a abrangência territorial de atuação dos consórcios no entorno de sua sede não 
deva ser superior a um determinado limite, de modo que não seja comprometida a sua eficácia 
técnica e operacional. Esta eficácia tanto é necessária para o eventual transporte de resíduos, 
como para o deslocamento da equipe a ser incumbida das atividades de gestão administrativa, 
financeira e jurídica; de planejamento técnico e operacional; de suporte técnico aos municípios 
consorciados; de controle técnico e econômico-financeiro; e do monitoramento ambiental 
sistemático das unidades de manejo de resíduos sólidos existentes, ou a serem implantadas, em 
sua área de abrangência. 

Para o deslocamento de resíduos, algumas premissas deverão ser adotadas (MMA, 2009): 

• Limitar o transporte de resíduos entre municípios, pelos próprios veículos coletores, 
apenas às quantidades superiores a uma tonelada de carga; 

• Limitar este tipo de transporte ao máximo de 30 km de deslocamento; 

• Prever o estabelecimento de uma Estação de Transferência para cargas concentradas, 
após 30 km de deslocamento; 

• Limitar o transporte, a partir da Estação de Transferência, ao máximo de 70 km até a 
destinação/disposição final; 

• A partir deste limite, optar por soluções de destinação local ou individualizada. 

2º Critério: Condição de acesso entre os municípios (contiguidade territorial) 

A viabilidade de deslocamento entre os diversos municípios é fundamental para a definição da 
regionalização ideal. Atenção especial deve ser dada para os casos em que municípios 
geograficamente próximos, estejam fisicamente desagregados de sua região por acidentes 
(naturais ou artificiais) que dificultem significativamente a implementação de procedimentos de 
manejo consorciado de resíduos sólidos, tais como rios caudalosos, serras íngremes, lagos 
formados por grandes barragens, acessos demasiadamente sinuosos ou em péssimas condições 
de pavimentação e tráfego. 

3º Critério: Experiências comuns no manejo de resíduos 

A discussão da regionalização pode deparar-se, em alguns casos, com situações onde alguns 
municípios acumulam experiência com o manejo conjunto de resíduos, compartilhando 
instalações ou equipamentos, ou de outra forma. São situações concretas que facilitam a 
discussão da gestão associada e podem ser, muitas vezes, significativamente ampliadas, desde 
que técnica e economicamente viáveis. De nada adianta a associação de vários municípios em 
torno de uma única unidade de disposição pré-existente se a distância entre eles torna a 
operacionalização economicamente inviável. 

4º Critério: Existência de municípios-polos com liderança regional 

Um aspecto relevante a se considerar nesses estudos é a possibilidade de se ter um município de 
maior porte populacional que exerça papel de liderança do processo – ou seja, é mais difícil um 
consórcio formado exclusivamente por pequenos municípios ser bem sucedido do que um 
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consórcio em que um ou mais municípios possam ajudar os demais, inclusive, eventualmente, 
disponibilizando seu órgão de limpeza urbana, que tende a ser mais estruturado, para a prestação 
de serviços nos demais.  

Alguns municípios rondonienses atuam como importantes polos regionais, ou seja, promovem 
grande influência naqueles do entorno, nesta seara estão os municípios de Ariquemes, Rolim de 
Moura, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e a própria capital estadual, Porto Velho. 

5º Critério: População total a ser atendida (rateio de custos) 

No desenho das configurações das regiões, deverá ser adotado o pressuposto da 
sustentabilidade econômico-financeira de cada consórcio público, tal como exigido na Lei de 
Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007). Esta sustentabilidade normalmente vai depender do 
total da população dos municípios que o consórcio agrega, sendo evidentemente mais difícil 
viabilizar os consórcios abrangendo contingentes populacionais menores.  

A pauta da sustentabilidade econômico-financeira remete à questão da escala dos consórcios que 
resultarão dos estudos de regionalização. Os estudos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente 
sobre os custos de diversos componentes da prestação dos serviços, inclusive sobre os próprios 
custos de manutenção do consórcio, sugerem a grande relevância da escala da população 
atendida. Porém, essa importante variável precisa ser combinada com a quantidade de municípios 
envolvidos no consórcio, para não inviabilizar os entendimentos políticos indispensáveis para sua 
formação e funcionamento.  

6º Critério - Volume total de resíduos gerados nos municípios 

Quanto maior o volume de resíduos que puder ser manejado, menores serão os custos unitários. 
Especificamente quanto aos aterros sanitários convencionais, observa-se a conveniência de 
atingir o volume mínimo de disposição de resíduos gerados por 100 mil habitantes em cada 
unidade, para o atingimento de um patamar de custo otimizado. Para municípios em situação 
isolada, com geração de até 20 toneladas diárias de resíduos aterráveis, a solução será de aterro 
de pequeno porte (MMA, 2009). 

7º Critério: Identidade ambiental natural ou socioculturais entre municípios 

Algumas regiões têm seus municípios compartilhando identidades locais, quer sejam ambientais, 
socioculturais ou de outro tipo. Estas identidades têm que ser respeitadas e podem ser as 
indutoras para o processo de organização da prestação regional de serviços. 

8º Critério: Existência de fluxos econômicos entre os municípios 

Há em outras regiões fortes fluxos econômicos que também agem como fortes indutores aos 
processos de discussão da gestão associada regional; é o caso dos municípios-polos citados 
anteriormente. 

9º Critério: Arranjos regionais já existentes 

Em algumas regiões já se encontram estabelecidos alguns arranjos, como as Associações 
Regionais de Municípios, consórcios ou outros, e que condicionam fortemente o processo de 
definição da melhor opção de regionalização. Porém, os critérios técnicos e econômicos devem se 
sobrepor aos arranjos pré-existentes, desde que se identifique e justifique que a atual organização 
se mostra inviável e insustentável técnica e economicamente em curto, médio ou longo prazo.  

10º Critério: Dificuldades locacionais para áreas de manejo em alguns municípios 

Como apresentado e discutido no Subproduto 2.1 do PERS-RO, muitos são os fatores 
(ambientais, legais, de segurança, etc.) que impedem ou dificultam a escolha de áreas para a 
implantação de um determinado tipo de unidade de gerenciamento de resíduos sólidos, com 
consequentes dificuldades para o processo de licenciamento ambiental das mesmas. É o caso de 
localidades que estão total ou parcialmente inseridas em Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), Áreas de Proteção Ambiental (APAs), Áreas de Segurança Aeroportuária (ASAs), dentre 
outras.  
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11º Critério: Existência de pequenos municípios que não podem ser segregados do 
arranjo regional 

O estudo deve evitar as soluções que separem regiões mais ricas e desenvolvidas de regiões 
mais pobres e carentes de recursos, inclusive técnicos. Os pequenos e quase sempre pobres 
municípios, se segregados da articulação regional, ficam condenados ao não cumprimento da 
legislação pela impossibilidade de convivência com os custos elevados decorrentes de soluções 
sem escala adequada. Na Figura 3.1 é possível observar o resultado da regionalização 
estabelecida entre 14 municípios de Rondônia para viabilização do consórcio CISAN-CENTRAL,  
sendo Ariquemes o município-polo dessa região e onde está localizada a unidade de disposição 
final dos resíduos coletados. 

 

Figura 3.1 - Consórcio CISAN-CENTRAL/RO. Gestão associada de 4 municípios maiores com 11 menores. 

Fonte: MMA, 2009. 

12º Critério: Número de municípios envolvidos 

Não é aconselhável que os consórcios tenham um número muito grande de municípios, pois isso 
dificulta a articulação política entre os prefeitos e entre as Câmaras de Vereadores, que devem 
aprovar os Protocolos de Intenções, as leis autorizando a cobrança de taxa e eventualmente 
outras ações do Consórcio. 

O número de municípios deve ser tal que possibilite uma boa articulação entre os gestores dos 
serviços públicos, a melhor distribuição de custos entre os usuários dos mesmos e os menores 
deslocamentos, considerando o gerenciamento e a operação dos serviços. 

3.3 A aplicação de Sistema de Informações Geográficas (SIG) como instrumento de 
auxílio à proposta de Regionalização 

Diante da grande quantidade de informações existentes que interferem na tomada de decisão 
sobre as questões de gestão de resíduos sólidos urbanos, a aplicação dos critérios de 
regionalização torna-se um desafio complexo para que se consiga estruturá-los. 
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Com o propósito de analisar a atual situação da gestão dos resíduos sólidos no estado de 
Rondônia e cruzá-las com os critérios selecionados, foram desenvolvidos mapas temáticos 
gerados em interface com os dados e as informações obtidas no Produto 2 do PERS-RO – 
Panorama dos Resíduos Sólidos e outras informações primárias e secundárias, sendo todas elas 
trabalhadas no ArcGIS, que é um software de SIG. Estes mapas foram apresentados no 
Subproduto 2.1 do PERS-RO, referente ao estudo de “Áreas potencialmente favoráveis para a 
destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos”. 

A manipulação dos dados gerados em SIG permitiu a sobreposição de informações e a verificação 
de convergências e divergências entre as informações, auxiliando diretamente na definição da 
proposta de regiões para o estado de Rondônia, com consequente ajustes naquelas 
estabelecidas no PEDS-RO. A base para a sobreposição de mapas foi a conformação geográfica 
das áreas dos municípios, considerando-se os arranjos existentes entre municípios consorciados 
(CISAN CENTRAL), o que resultou na primeira conformação da proposta de Regionalização para 
gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Posteriormente, foram feitos ajustes de acordo com 
a análise dos critérios pré-estabelecidos (antrópicos, socioeconômicos, físicos e ambientais), 
conforme descrito anteriormente, e depois os dados foram complementados com outras 
informações pertinentes, as quais são apresentadas abaixo, no Quadro 3.1, sem uma ordem 
específica de priorização.   

Quadro 3.1 – Outros critérios pertinentes ao Estudo de Regionalização. 

Meio Critério Justificativa 

Antrópico 

Disponibilidade de mão 
de obra para operação 

A disponibilidade e/ou proximidade de mão de obra 
qualificada é um item necessário para a operação. 

Destinação final de 
resíduos sólidos urbanos 

Consideração e priorização de regiões onde ainda não 
existam soluções satisfatórias para destinação dos 
resíduos urbanos. 

Catadores (Cooperativas 
e Associações) 

Consideração e priorização de regiões onde existem 
catadores, cooperativas e/ou associações) 

Meio Critério Justificativa 

Econômico 

População estimada 

A População Estimada de um município é uma variável 
indicadora da capacidade daquele município atrair 
contingente populacional na expectativa de oportunidades 
de emprego, renda, bem-estar e serviços públicos, dentre 
estes o de varrição, coleta, destinação e tratamento final 
dos seus Resíduos Sólidos. 

Cobrança por serviços de 
limpeza urbana 

Existência ou não de formas de cobrança por serviços de 
limpeza urbana e informações sobre a sustentabilidade 
financeira do sistema. 

Nível Socioeconômico 
Uma população com nível socioeconômico mais elevado 
implica em um maior índice de geração de resíduos. 

Sistemas de coleta, 
triagem e de tratamento 
de resíduos 

Consideração e priorização de regiões onde ainda não 
existam soluções satisfatórias para coleta e tratamento 
dos resíduos urbanos. 

Custo de Transporte 
(Veículos coletores) 

Deve-se considerar um raio econômico de no máximo 30 
km para o transporte de resíduos urbanos até a 
disposição final. 

Custo de Transporte 
(Veículos de transbordo) 

As estações de transporte e transbordo devem estar 
dentro do raio de 70 km, pois isso diminui os custos 
iniciais de investimento.  

Acesso intermunicipal 

Regiões que já possuam infraestrutura para o acesso 
intermunicipal, com o objetivo de transportar os resíduos 
entre os municípios, são essenciais para diminuir os 
custos de transporte. 
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Quadro 3.1 – Outros critérios pertinentes ao Estudo de Regionalização. 

Localização das centrais 
de tratamento e 
destinação final 

A microlocalização das áreas de tratamento e destinação 
final deve ser central, em relação ao acesso aos demais 
municípios, com o objetivo de diminuir custos de 
transporte. 

Potenciais usos regionais 
de recicláveis e 
compostos orgânicos 

Regiões que concentram atividades que possam absorver 
recicláveis e compostos orgânicos. 

Meio Critério Justificativa 

Político-
Institucional 

Institucional  
Regiões onde eventualmente já exista consórcio 
intermunicipal podem facilitar a implantação do 
agrupamento. 

Institucional  Existência de catadores e problemas de inclusão social 

Desapropriação 
A existência de áreas viáveis à desapropriação deve ser 
considerada. 

Meio Critério Justificativa 

Físico 

Sub-bacia Hidrográfica 
A tendência natural é associar as regionalizações sobre 
as sub-bacias hidrográficas, quando possível, mas trata-
se de um critério não determinante. 

Áreas impactadas 
Áreas já degradadas ambientalmente podem ser atrativas 
para implantar as centrais de tratamento e/ou destinação 
final. 

Relevo/transporte de 
RSU 

São itens importantes para definições de logística, uma 
vez que podem interferir nos tipos de veículos e nos 
custos dos transportes. 

Linhas de transmissão 

A existência de linhas de transmissão de energia elétrica 
é um fator que deve ser considerado quando forem 
propostas alternativas de tratamento com demanda de 
energia elétrica.  

Zoneamento municipal e 
urbano 

As restrições de usos e ocupação de regiões devem ser 
observadas, de acordo com o zoneamento municipal e 
urbano. Caso não existam, deve-se considerar o Plano 
Diretor Municipal. 

Disponibilidade de áreas 

Esta variável, indica a probabilidade de um município, por 
possuir Área Territorial maior, naturalmente dispor de 
localidades apropriadas para a implantação de um Aterro 
Sanitário. Tal questão será avaliada detalhadamente a 
partir da realização de Estudos e Projetos Técnicos, 
envolvendo Topografia, Geologia, e outras áreas de 
especialização da Engenharia. 

Acesso Rodoviário 

Constitui-se em um indicador relevante da escolha dos 
municípios-polos integrantes de uma Unidade Regional 
de Gestão de Resíduos Sólidos. A disponibilidade de 
acesso rodoviário em boas condições de trafegabilidade 
interligando um município aos demais situados em uma 
mesma Área de Influência se constitui em diferencial 
relevante na escolha de um determinado município como 
polo. Dessa forma, a área em questão se torna uma 
Unidade Regional de Gestão Compartilhada de resíduos 
Sólidos. 

Meio Critério Justificativa 
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Quadro 3.1 – Outros critérios pertinentes ao Estudo de Regionalização. 

Biótico 

Existência de Unidades de 
Conservação (UC's), 
áreas com zoneamento 
ou de interesse ambiental 

Deve-se observar a existência de Unidades de 
Conservação Estaduais e Federais no entorno do local, 
assim como os zoneamentos ambientais e suas restrições 
de usos e zonas tampão. Também devem ser 
consideradas as áreas indígenas, quilombolas, etc. 

Área de Preservação 
Permanente (APP) 

Deve-se respeitar a ocupação junto à Área de 
Preservação Permanente - APP de acordo com a 
legislação vigente. 

Espécies endêmicas 
Locais que abriguem espécies endêmicas da fauna e/ou 
flora devem ser evitados; caso ainda sejam considerados, 
devem ser tomadas medidas efetivas de preservação. 

Ambientes de relevância 
ambiental 

Ambientes onde sejam diagnosticados fatores ambientais 
peculiares, de relevância à preservação ou de aspectos 
ambientais singulares devem ser desconsiderados pois a 
sua preservação é prioritária. 

Ressalta-se que os critérios e arranjos aqui propostos deverão ser aprovados e validados 
primeiramente pela equipe técnica da SEDAM/RO e, posteriormente, precisam ser legitimados e 
validados por meio de audiências públicas, conforme o previsto e estabelecido no Plano de 
Mobilização Social do PERS-RO. 

3.4 Parâmetros e critérios gerais para a proposição das unidades de destinação e 
disposição final de RSU 

Inicialmente é importante destacar que muitos dos parâmetros e critérios aqui estabelecidos são 
orientativos e não restritivos, sendo que muitos deles derivam das Normas da ABNT ou dos 
Termos de Referência elaborados pelo Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental, para unidades de gerenciamento de resíduos sólidos. Estes termos estão 
disponíveis no domínio: www.cidades.gov.br.  

Por se tratarem de parâmetros e critérios orientativos, estes poderão ser alterados ou modificados 
em razão das características locais, por solicitação do corpo técnico da SEDAM/RO ou mesmo em 
função dos estudos que forem realizados para a implantação das unidades.  

Ressalta-se, todavia, que compete ao Governo do Estado de Rondônia, quando da contratação 
dos serviços para a elaboração dos estudos, projetos básicos e projetos executivos, até o 
licenciamento ambiental de cada uma das unidades aqui propostas, a elaboração de Termo de 
Referência próprio e específico, com todos os parâmetros e critérios devidamente estabelecidos, 
os quais podem, inclusive, ser diferentes daqueles aqui sugeridos. 

3.5 Critérios para a proposição de unidades 

Os critérios abaixo relacionados nortearam a indicação das unidades de gerenciamento de 
resíduos sólidos propostas para os municípios rondonienses. 

• Encerramento de Lixão 

o Técnica a ser adotada para municípios com população urbana de até 10.000 
habitantes e que possuam lixão(ões) ainda ativo(s); devendo ser também aplicada 
para lixões já encerrados e antigos. 

• Remediação de Lixão 

o Adotada para municípios com população urbana superior a 10.000 habitantes e que 
possuam lixão(ões) ainda ativo(s), devendo ser também aplicada para lixões já 
encerrados e antigos. 

http://www.cidades.gov.br/
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Observação: Deve ser ressaltado que esse limite estipulado de 10.000 habitantes para distinguir 
entre encerramento ou remediação de lixões é um critério apenas sugestivo e não determinante. A 
determinação da melhor técnica para do tratamento da área do lixão (se encerramento ou 
remediação) somente será possível através da realização dos estudos de campo, onde serão 
realizados a cubagem dos resíduos para determinação do seu volume ali dispostos, bem como 
sondagens no solo para averiguação da contaminação por chorume.  

• Locais de Entrega Voluntária (LEV) 

o Estrutura inserida na área urbana, em espaço público de até 20 m², em locais de 
grande circulação de pessoas, próximos aos centros comerciais; 

o Devem receber somente resíduos triados, secos e recicláveis; 

o Previstos para cidades com população urbana superior a 5.000 habitantes; 

o Podem ser substituídos por PEV. 

• Pontos de Entrega Voluntária (PEV) 

o Estrutura inserida na área urbana; 

o Previstos para cidades com população urbana superior a 10.000 habitantes, ou 
onde já exista uma associação ou cooperativa de catadores; 

o Serve para recebimento e armazenamento temporário de pequenos volumes de 
Resíduos de Construção e Demolição (RCD’s), resíduos volumosos, recicláveis e 
resíduos de logística reversa; 

o Devem receber apenas resíduos secos; 

o Todos os resíduos deverão ser devidamente segregados e separados em baias e 
locais específicos, para posterior destinação ambientalmente adequada; 

o Deverá ser operacionaliza pelos catadores já existentes no município, que poderão 
ser organizados em associações ou cooperativas, devendo ser treinados e 
capacitados para o adequado gerenciamento dos resíduos; 

o Deverá ser instalada em locais planos para facilitar o acesso de catadores que 
usam carrinhos manuais e carroças de tração animal. 

• Área de Triagem, Reciclagem e Transbordo (ATT) de RCD 

o Equipamento preferencialmente urbano, para o recebimento e o armazenamento 
temporário de resíduos secos de RCD, volumosos, recicláveis e de logística 
reversa; 

o Contém equipamentos para o processamento e reciclagem de RCD’s Classe A; 

o Os resíduos recebidos pela unidade deverão ser triados e armazenados 
separadamente nas baias previstas na unidade, até posterior destinação;   

o Previsto para cidades com população superior a 20.000 habitantes; 

o Não recebe resíduos orgânicos  

▪ A ABNT NBR 15.112/2004 descarta o recebimento de resíduos orgânicos 
em ATT’s. As boas práticas técnicas, sanitárias e ambientais 
(recomendadas pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério das 
Cidades, em seu Termo de Referência Técnico para esta unidade), 
mostram não ser satisfatória a associação de Unidade de Compostagem 
com Unidades de Triagem e Reciclagem de resíduos secos. Os resíduos 
orgânicos previamente segregados na fonte geradora, deverão ser 
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encaminhados para Unidade de Compostagem específica para esta 
finalidade); 

▪ A segregação de resíduos orgânicos da massa de resíduos urbanos depois 
de coletados, através da separação manual por catadores, provou-se 
insalubre com o passar do tempo, sendo descartada nas unidades de 
gerenciamento de resíduos que adotavam essa prática.  

• Unidade de Compostagem (UCO) 

o Deve estar localizada preferencialmente no interior dos Aterros Sanitários de 
pequeno ou grande porte; não sendo possível, a UCO deverá ser implementada a 2 
km de distância da área urbana ou de aglomerados populacionais; 

o Prevista somente para cidades com população superior a 30.000 habitantes; 

o Poderá operar em mesma área conjuntamente com outras unidades, desde que 
possuam instalações e espaços físicos devidamente separados; 

o Receberá somente resíduos orgânicos, previamente triados e segregados na fonte 
geradora (serviços de poda e capina, feiras, mercados, supermercados, sacolões, 
restaurantes, etc.). 

• Unidade de Triagem (UT) 

o Unidade preferencialmente urbana destinada ao manejo dos materiais provenientes 
da coleta seletiva de resíduos recicláveis secos dos RSU (domiciliares e 
comerciais) ou a eles assemelhados (papéis, plásticos, metais, vidros, entre 
outros); 

o Prevista para cidades com população superior a 15.000 habitantes; ou para aquelas 
onde existam catadores, com ou sem organização em associações ou 
cooperativas; 

o Deverá ser operacionaliza pelos catadores já existentes no município, que poderão 
ser organizados em associações ou cooperativas, devendo ser treinados e 
capacitados para o adequado gerenciamento dos resíduos; 

o Deverá ser instalada em locais planos para facilitar o acesso de catadores que 
usam carrinhos manuais e carroças de tração animal; 

o Não receberá resíduos úmidos e/ou orgânicos ou resíduos de construção e 
demolição. 

• Estação de Transbordo (ET) 

o Esta unidade deverá ser localizada em área rural para o recebimento e transbordo 
dos RSU coletados nas cidades do entorno até que sejam transportados para o 
local de disposição final; 

o A distância máxima do centro urbano gerador de RSU até a ET, em acesso 
pavimentado e em boas condições deverá ser de 30 km; 

o A distância máxima do centro urbano gerador de RSU até a ET, em acesso não 
pavimentado ou malconservado deverá ser de 20 km; 

o É desejável que a distância da unidade até o local de disposição final dos RSU seja 
de 70 km (critério não restritivo, podendo sofrer variações até o limite máximo de 
100 km); 

o A distância mínima de centros e aglomerações urbanas deve ser de 5 km. 

• Aterro de RCD Classe A (ARCD) 
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o Estrutura localizada preferencialmente no interior dos Aterros Sanitários de 
pequeno ou grande porte; 

o Estrutura prevista para cidades com população urbana total superior a 50.000 
habitantes. 

o Poderão ser previstos equipamentos para processamento dos RCD’s Classe A; 

o A distância mínima de centros e aglomerações urbanas deve ser de 5 km. 

• Aterro Sanitário de grande (AS) e pequeno porte (ASPP) 

o Localizado em áreas rurais com distância mínima de 1 km de aglomerados e áreas 
urbanas; 

o Deverá abrigar e operar conjuntamente com a UCO, o ARCD e possuir uma área 
específica para disposição final ou tratamento de RSS; 

o População mínima para AS em consórcio: a partir de 30.000 habitantes; 

o População máxima para ASPP em consórcio: até 30.000 habitantes. 

o Distância máxima do município até o local de disposição final para a proposição 
individualizada ou consorciada de disposição final de RSU, sem 
transferência/transbordo de resíduos: 30 km. 

o  Distância máxima da estação de transbordo até o local de disposição final para a 
proposição individualizada ou consorciada de disposição final de RSU: 70 km. 

Nota: Deve-se ressaltar, novamente, que todas as medidas e demais critérios acima descritos são 
unicamente sugestivos e não determinativos. Esses poderão sofrer alterações a maior ou a menor 
a depender de uma série de fatores que somente serão levantados quando da elaboração dos 
projetos básicos e executivos para a implantação das unidades, inclusive com seleção de áreas 
para locação dessas.  

3.6 Das agregações municipais existentes, em andamento e consórcios já firmados  

Com base em informações primárias e secundárias disponíveis em bancos de dados do Governo 
Federal e do Estado de Rondônia, principalmente aquelas disponíveis no PRODUTO 2 – 
Panorama dos Resíduos Sólidos, foi possível identificar os consórcios públicos intermunicipais já 
firmados para o gerenciamento dos resíduos sólidos neste estado, sendo eles: 

• CIMCERO – Consórcio intermunicipal da região centro leste de Rondônia;  

• CISAN-CENTRAL – Consórcio público intermunicipal de saneamento da região central de 
Rondônia.  

3.6.1 CIMCERO 

O Consórcio Público Intermunicipal CIMCERO possui atualmente 39 municípios consorciados 
divididos em 7 regiões assim distribuídos: 

1. REGIÂO I – CONE SUL: Cabixi, Cerejeiras, Colorado D’Oeste, Corumbiara e Pimenteiras 
D’Oeste; 

2. REGIÂO II – CENTRAL: Cacoal, Espigão D’ Oeste, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno; 

3. REGIÃO III – ZONA DA MATA: Alta Floresta D’ Oeste, Alto Alegre dos Parecis, 
Castanheiras, Nova Brasilândia D’ Oeste, Novo Horizonte D’ Oeste, Parecis, Primavera de 
Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia D’ Oeste, São Felipe D’ Oeste; 

4. REGIÃO IV – BR 429: Alvorada D’ Oeste, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São 
Miguel do Guaporé, Seringueiras; 
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5. REGIÃO V – BACIA LEITEIRA: Ji-Paraná, Machadinho D’ Oeste, Mirante da Serra, Nova 
União, Ouro Preto D’ Oeste, Presidente Médici, Teixeirópolis, Urupá, Vale do Paraíso; 

6. REGIÃO VI – PORTO VELHO: Buritis, Candeias do Jamari, Itapuã D’ Oeste, Porto Velho; 

7. REGIÃO VII – MADEIRA: Guajará Mirim, Nova Mamoré. 

O CIMCERO criou o Programa Ambiental em 2010, que iniciou com a previsão de 37 (trinta e 
sete) municípios consorciados, através do Protocolo de Intenções assinado em 2009. Após a 
criação do Programa, foi realizada uma licitação, na modalidade de Concessão, para a 
construções de aterros sanitários no Estados, visando atender os municípios consorciados. 

O Edital de licitação dividiu os municípios em 04 (quatro) polos, sendo um aterro sanitário em 
cada polo, localizados em: Vilhena; Cacoal; Novo Horizonte D’ Oeste e Ouro Preto D’ Oeste. 

Além da Concessão, o CIMCERO possui contrato com empresa terceirizada que possui, em 
operação, aterros sanitários em Vilhena e Cacoal e, em implantação, Ji-Paraná. 

Atualmente, os municípios que desativaram seus lixões e encaminham para os aterros são 
apresentados no Quadro 3.2: 

Quadro 3.2 – Aterros sanitários em operação no âmbito do CIMCERO e municípios abrangidos. 

Município Polo do 
Aterro Sanitário 

Municípios abrangidos 
Média diária de RSU recebida no 

aterro por município (ton/dia) 

VILHENA 

Cabixi 2,51 

Cerejeiras 10,68 

Corumbiara 1,93 

Pimenteiras D’Oeste 0,71 

Vilhena 79,92 

TOTAL 95,75 

CACOAL 

Espigão D’Oeste 11,00 

Ministro Andreazza 1,40 

Pimenta Bueno 22,20 

Alto Alegre dos Parecis 2,72 

Castanheiras 0,60 

Nova Brasilândia D’ Oeste 3,93 

Novo Horizonte D’ Oeste 1,60 

Parecis 0,85 

Primavera de Rondônia 0,85 

Rolim de Moura 30,08 

Santa Luzia D’ Oeste 1,86 

São Felipe D’ Oeste 0,91 

Seringueiras 1,39 

Teixeirópolis 0,66 

Cacoal 52,27 

 TOTAL 132,32 

Fonte: CIMCERO. Adaptado por Floram. 

O Aterro Sanitário de Novo Horizonte D’ Oeste possui capacidade para receber até 200 ton/dia e 
encontra-se em operação.  

O Aterro Sanitário de Cacoal encontra-se localizado na área do próprio município e está localizado 
a 24 km do centro da cidade, ocupando uma área de 138 hectares. Possui capacidade para 
receber 300 toneladas de resíduos por dia, mas atualmente recebe diariamente aproximadamente 
132 toneladas. A sua operacionalização é terceirizada para a MFM Ambiental. 
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O Aterro Sanitário de Vilhena encontra-se localizado na área do próprio município e ocupa uma 
área de 475 hectares. Possui capacidade para receber 300 toneladas de resíduos por dia, mas 
atualmente recebe diariamente aproximadamente 96 toneladas. A sua operacionalização é 
terceirizada para a MFM Ambiental. 

Ressalta-se que o Aterro Sanitário de Ji-Paraná encontra-se concluído, porém sem data estimada 
para o início de sua operacionalização, o que depende da emissão da respectiva licença pelo 
Órgão Ambiental competente. Após início da operação, a previsão é que receberá os resíduos dos 
municípios seis municípios: Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto D’Oeste, Teixeirópolis, 
Urupá e Vale do Paraíso.  

3.6.2 CISAN-CENTRAL 

Localizado no centro do Estado de Rondônia, o Consórcio Intermunicipal de Saneamento da 
Região Central de Rondônia – CISAN-Central, devidamente instituído por força de lei, foi 
concebido inicialmente com quatorze (14) municípios: Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, 
Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, 
Jaru, Machadinho d'Oeste, Monte Negro, Rio Crespo, Theobroma e Vale do Anari. Porém, em 
2018 o município de Jaru optou por sair do consórcio e realizar individualmente o manejo de seus 
resíduos sólidos. A configuração atual do referido consórcio é apresentada no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Configuração atual do Consórcio CISAN-Central. 

Município Polo do Aterro 
Sanitário 

Municípios abrangidos 
Média diária de RSU recebida no aterro 

por município (ton/dia) 

ARIQUEMES 

Alto Paraíso 13,00 

Ariquemes 82,50 

Buritis 15,7 

Cacaulândia 1,96 

Campo Novo de Rondônia 4,3 

Cujubim 7,6 

Governador Jorge Teixeira 3,5 

Itapuã do Oeste 5,9 

Machadinho do Oeste 14,19 

Monte Negro 9,42 

Rio Crespo 0,48 

Theobroma 2,31 

Vale do Anari 2,5 

TOTAL 163,36 

Fonte: CISAN-CENTRAL. Estudo de Concepção e Avaliação Ambiental – Produto 3, 2016. Adaptado por Floram. 

Os municípios de Nova União e Ouro Preto do Oeste, que integravam o CIMCERO, passaram a 
enviar seus resíduos urbanos para o Aterro Sanitário de Ariquemes no primeiro trimestre de 2019, 
deixando o Consórcio CISAN-Central com 15 municípios. 

Localizado no município de Ariquemes, o aterro sanitário ocupa uma área de 17 hectares. Atende 
atualmente aos municípios de Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de RO, Cujubim, 
Governador Jorge Teixeira, Machadinho, Monte Negro, Rio Crespo, Theobroma, Itapuã do Oeste, 
Alto Paraíso e Vale do Anari. Segundo informações levantadas junto ao CISAN11, até o final de 
2018 é esperado que os municípios de Alto Paraíso e Itapuã do Oeste passem a enviar os rejeitos 
para o AS de Ariquemes.  

Segundo dados do CISAN (2016), o aterro sanitário de Ariquemes funciona desde 2012 e é 
operado pela própria prefeitura municipal. Estima-se que receba diariamente 82,5 toneladas de 

 
11 Informações obtidas junto ao senhor Glauco Rodrigo Kozerski, Superintendente do CISAN CENTRAL RO, por meio de 
resposta a um e-mail, no dia 22 de outubro de 2018.    
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resíduos, dos quais 64,8 toneladas são oriundos da coleta de resíduos domiciliares 
indiferenciados, 17,4 toneladas são oriundos dos serviços de limpeza urbana, além de 
aproximados 392 kg de resíduos de serviços saúde, que são esterilizados em um equipamento 
autoclave existente no aterro.  

Ressalta-se que o Consórcio CISAN-Central encontra-se bastante avançado em relação aos 
estudos para proposição de projetos e unidades a serem instaladas para o gerenciamento dos 
resíduos sólidos dos municípios abrangidos, com estudos de concepção e avaliação ambiental já 
concluídos e com os serviços para a elaboração dos projetos básicos e executivos das unidades 
previstas já licitados, a saber: 

• Projetos e unidades já licitadas no âmbito do CISAN-Central:  

o TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018/CEL/CISAN.  

o Data: 29/08/2018. 

o Objeto: contratação de consultoria técnica especializada para elaboração de 
projetos de infraestruturas necessários ao manejo de resíduos sólidos no âmbito 
do consórcio intermunicipal de saneamento da região central de Rondônia – 
CISAN-Central/RO; 

o Fonte de recursos: TC nº 357.707-82/2011/MCidades/CAIXA; 

o Projetos:  

▪ 12 projetos executivos de ATT’s (Área de transbordo de resíduos domiciliar / 
Galpão de triagem / pátio de compostagem / triagem e aterro para RCD e 
volumosos), excluídos os municípios de Ariquemes e Jaru. Essas unidades 
serão instaladas, quando possível, em uma mesma área. 

▪ 5 projetos executivos para PEV’s (Pontos de Entrega Voluntários) para o 
município de Ariquemes;  

• Obs.: Ressalta-se que a concepção e modus operandi das 17 unidades previstas já foram 
definidos pelo próprio CISAN-Central, inclusive com descrição de algumas especificações 
técnicas que deverão ser seguidas pela vencedora do trâmite licitatório para a elaboração 
dos projetos executivos, conforme apresentado nos estudos elaborados pelo CISAN 
(descritos no referido edital) e pelo Termo de Referência apresentado.  

Conforme o CISAN (2016) já licitou, estão previstos a implantação de PEV Central/ATT em 15 
municípios associados ao CISAN-Central de Rondônia. 

As estações de transbordo de resíduos foram previstas para operar conjuntamente, quando 
possível, com as demais unidades do PEV Central/ATT. As instalações dos municípios de 
Cujubim e Itapuã do Oeste receberão apenas os resíduos coletados em seus municípios para 
posterior envio para o aterro sanitário de Ariquemes. A Estação de Transbordo a ser instalada no 
Distrito da Vila União (Campo Novo de RO) receberá os resíduos dos municípios de Campo Novo 
de Rondônia e de Buritis. O Município de Machadinho D'Oeste e Vale do Anari compartilharão a 
Estação de Transbordo a ser instalada no Distrito de 5º BEC (Machadinho d'Oeste). Ressalta-se 
que foi previsto a instalação de uma estação de transbordo no município de Jaru para receber os 
resíduos coletados em Theobroma e Governador Jorge Teixeira, porém, com a saída de Jaru do 
consórcio, um novo arranjo ainda não foi definido para esses dois municípios, e será objeto de 
estudo incluído no mesmo processo licitatório citado anteriormente. Os tipos e quantidades de 
unidades previstas para os municípios integrantes do consórcio CISAN-Central estão 
apresentadas no Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 - Instalações e unidades de gerenciamento de resíduos sólidos previstos para os municípios do 
CISAN-Central. 
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Município 
PEV/ 

Ecoponto 
ATT-RCC 

Galpão de 
Compostagem 

Galpão de 
Triagem 

Galpão de 
acumulação 

ATT – 
Resíduos 

verdes 
Transbordo 

Alto Paraíso 1 1 1  1 1 1 

Ariquemes 5       

Buritis 1 1 1 1  1  

Cacaulândia 1 1 1  1 1  

Campo Novo de 
RO 

1 1 1  1 1 1 

Cujubim 1 1 1 1  1 1 

Governador Jorge 
Teixeira 

1 1 1  1 1  

Itapuã do Oeste 1 1 1  1 1 1 

Machadinho do 
Oeste 

1 1 1  1 1 1 

Monte Negro 1 1 1  1 1  

Rio Crespo 1 1 1  1 1  

Theobroma 1 1 1  1 1  

Vale do Anari 1 1 1  1 1  

Fonte: CISAN-Central. Estudo de Concepção e Avaliação Ambiental - Produto 1 - Infraestruturas necessárias ao manejo 
dos resíduos sólidos no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia: 13 PEV 
Central/ATT. 2016.  

NOTA: Novamente ressalta-se que as instalações mostradas no Quadro 3.4 foram previstas para 
operarem, quando possível, conjuntamente em um mesmo local denominado PEV Central/ATT, 
sendo uma em cada um dos municípios, com exceção de Ariquemes, que contará com 5 unidades 
de ponto de entrega voluntária – PEV. 

3.7 Outros arranjos e unidades de gerenciamento de resíduos  

A capital Porto Velho ainda encaminha seus resíduos para o lixão municipal. O local para a 
implantação do Aterro Sanitário já foi selecionado e o processo de licenciamento ambiental do 
mesmo já se encontra em andamento da SEDAM. 

Por outro lado, existe um Aterro Sanitário localizado no distrito de Nova Mutum, localizado no 
município de Porto Velho. Esse aterro foi construído pelo Consórcio Energia Sustentável do Brasil 
(ESBR), responsável pela Usina Hidrelétrica de Jirau I. A operação do aterro é de 
responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho e o aterro recebe resíduos apenas de comunidades 
rurais do município, quais sejam: Jaci Paraná, Nova Mutum, Ponta do Abunã, União Bandeirantes, 
e Fortaleza do Abunã. Segundo informações levantadas junto a Subsecretaria Municipal de 
Serviços Básicos (SEMUSB) de Porto Velho, o aterro recebe aproximadamente 18 t de rejeitos 
por dia12. 

No município de Jaru, com a sua saída do consórcio CISAN-Central, já está previsto a 
implantação de um aterro sanitário, que segundo informações levantadas junto à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente de Jaru, encontra-se em fase de 
obtenção da Licença de Instalação junto à SEDAM/RO.  Este órgão informou que o aterro 
atenderá apenas ao município de Jaru13.  

Com base nas informações supracitadas, na Figura 3.2 é apresentado o mapa com a situação da 
disposição final dos resíduos sólidos no estado de Rondônia, através da qual é possível observar 
que muitos municípios rondonienses ainda destinam seus resíduos sólidos urbanos em lixões. 
Também é possível observar que alguns municípios, como Guajará-Mirim, Costa Marques e São 
Francisco do Guaporé, encontram-se geograficamente distantes dos principais municípios-polos, 
com distâncias elevadas que inviabilizam o transporte dos resíduos para outros centros 

 
12 Informações levantadas junto ao Sr. Lucas Bezerra, técnico da SEMUSB de Porto Velho, por meio de contato 
telefônico. 
13 Informações levantadas, junto ao Sr. Kleberson, analista ambiental da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Agricultura e Meio Ambiente de Jaru, por meio de contato telefônico. 
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geradores, sendo necessário propor alternativas de disposição final específicas para estas 
localidades, conforme será discutido posteriormente neste documento.  
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Figura 3.2 – Situação da disposição final de rejeitos no estado de Rondônia, conforme informações levantadas junto aos atores de interesse no estado. 
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3.8 Da proposição dos arranjos para o gerenciamento de RSU 

Após a definição dos critérios de agregação dos municípios rondonienses, foram estabelecidas 
três propostas de arranjos para a regionalização e gestão dos RSU, a saber: 

• Proposta 1: Estabelecida a partir do estudo da atual situação de destinação e disposição 
final de resíduos sólidos no estado de Rondônia, conforme consórcios e arranjos já 
estabelecidos.  

• Proposta 2: Estabelecida com base nos critérios de agregação anteriormente citados. 
Nesta foram priorizadas as distâncias e condições de acesso entre os municípios e o 
número de habitantes do arranjo proposto. 

• Proposta 3: Sugerida pelo corpo técnico da SEDAM. 

Todas as proposições foram estabelecidas, também com base em critérios específicos elencados 
no item 3.5 deste relatório, as unidades para o gerenciamento dos resíduos sólidos que deverão 
ser instaladas nos municípios rondonienses.  

Ressalta-se a viabilidade técnica, operacional e financeira de algumas unidades de 
gerenciamento de resíduos é justificada, dentre outros, mediante uma quantidade mínima de 
resíduos. Ou seja, conforme critérios estabelecidos item 2.1, o próprio Ministério do Meio 
Ambiente, através de seus Termos de Referências para essa unidades, e por estudos 
desenvolvidos por outros autores (Consoni, 2000; Demajorovic, 1995, Massukado, 2004; 
Pelegrino, 2003), desaconselham a implantação de algumas unidades mais complexas em 
municípios de pequeno porte (até 5.000 ou 10.000 habitantes), tais como unidade de 
compostagem (UCO), aterro de resíduos da construção civil (ARCD) ou mesmo unidade de 
triagem (UT), uma vez que o custo operacional dessas é alto se contraposto ao pouco retorno 
financeiro dessa em razão da pequena quantidade de resíduos recebidos diariamente, implicando 
em necessidade de constantes aportes financeiros para a manutenção do seu funcionamento.  

Ressalta-se que oito dos treze municípios atualmente integrantes do consórcio do CISAN-Central, 
oito apresentam população urbana atual inferior a 10.000 habitantes. Ou seja, mesmo 
considerando um cenário ideal,  onde todos os resíduos recicláveis sejam previamente triados em 
cada unidade geradora (residências, comércio etc.), da mesma forma para os resíduos orgânicos 
(restaurantes, feiras, supermercados, podas e capinas, dentre outros), e também para os RCD’s, 
ainda assim a quantidade desses resíduos seria insignificante para justificar os custos 
(implantação, operação, manutenção, gastos com energia elétrica, água, equipamentos, 
funcionários etc.) de tantas unidades previstas para todos esses municípios de pequeno porte.  

Neste contexto, cita-se apenas como exemplo o município de Rio Crespo, que contará em 2019 
com uma população urbana estimada de apenas 1.260 habitantes, com uma geração mensal de 
resíduos estimada em 12,5 toneladas/mês (CISAN, 2016) e para o qual foram previstos no âmbito 
do CISAM-Central 1 ATT, 1 PEV, 1 UCO, e 1 galpão de acumulação. O que deverá ser observado 
posteriormente após a implantação dessas unidades que já tiveram seus projetos executivos 
licitados, é como o consórcio viabilizará a manutenção e a operação de tantas unidades em um 
município que gera, em média, menos de 500 kg de resíduos total por dia.   

Diante do exposto, para a Proposta 1 de regionalização foram mantidas as unidades já previstas 
para os municípios integrantes do CISAN-Central (ainda não implantadas). Porém, na Proposta 2 
houve a alteração dessas conforme os parâmetros apresentados no item 2.1.  

3.8.1 PROPOSTA 1 de regionalização (cenário existente) 

As informações supracitadas sobre os arranjos já existentes no estado de Rondônia foram 
consolidadas no Quadro 3.5, mostrando aqueles municípios já agregados e consorciados (CISAN-
Central), além da proposição de novos arranjos entre aqueles municípios que não participam de 
nenhum dos existentes, todos representados na Figura 3.3. 
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Quadro 3.5 – Proposta 1 de arranjos municipais e instalação de unidades de gerenciamento de RSU. 

Polos de 
gestão de 
resíduos 

Município 
ESTIM. POP. 

URBANA 
2019 (hab.) 

Distância 
para o mun. 

Sede 
ATUAL 

(km) 

Unidades/projetos propostos 

EL RL UT PEV LEV UCO ATT ET  ARCD AS ASPP 
Trat. 

Térmico 

Polo Porto 
Velho 

Porto Velho  635.342 - - 1 4 5 4  1 no AS 3 - 1 no AS 2 - 2 unid. 

Candeias do Jamari  16.787 26,0 - 1 1 1 - - - - - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 
2019 

652.129                           

Polo Ji-Paraná 

Ji-Paraná  119.110 - - 1 2 3 3 1 no AS 2 - 1 no AS 1 - 2 unid. 

Ouro Preto do Oeste  30.636 38,0 - 1 1 2 1 1 1 1 - - - - 

Urupá  6.312 82,0 1 - - - 1 - - - - - - - 

Mirante da Serra  7.159 101,0 1 - - - 1 - - - - - - - 

Nova União  1.716 83,0 1 - - - - - - - - - - - 

Vale do Paraíso  2.713 74,0 1 - - - - - - - - - - - 

Teixeirópolis  2.180 55,0 1 - - - - - - - - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 
2019 

169.826                           

Polo 
Ariquemes 

Ariquemes  102.816 - - 2 1 no AS 5 - 1 no AS - - 1 no AS 1 - 1 no AS 

Machadinho D'Oeste  22.915 149,0 2 - 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT 1 na ATT  - - - 

Buritis  20.800 130,0 1 - 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT  - - - 

Cujubim  17.518 119,0 1 - 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT  - - - 

Alto Paraíso  14.724 55,0 1 1 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT 1 na ATT - - - 

Monte Negro  9.127 50,0 1 - 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT  - - - 

Campo Novo de Rondônia  3.744 106,0 1 1 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT 1 na ATT  - - - 

Vale do Anari  5.038 130,0 1 1 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 -  - - - 

Theobroma  2.360 116,0 1 - 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 -  - - - 

Itapuã do Oeste  7.161 87,9 1 - 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT 1 na ATT  - - - 

Governador Jorge Teixeira  3.432 126,0 2 1 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT  - - - 

Cacaulândia  2.222 58,0 1 - 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT  - - - 

Rio Crespo 1.260 50,0 1 - 1 na ATT 1 - 1 na ATT 1 1 na ATT  - - - 

Estim. Pop. Urbana total 
2019 

213.117                           
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Quadro 3.5 – Proposta 1 de arranjos municipais e instalação de unidades de gerenciamento de RSU. 

Polos de 
gestão de 
resíduos 

Município 
ESTIM. POP. 

URBANA 
2019 (hab.) 

Distância 
para o mun. 

Sede 
ATUAL 

(km) 

Unidades/projetos propostos 

EL RL UT PEV LEV UCO ATT ET  ARCD AS ASPP 
Trat. 

Térmico 

Polo Vilhena 

Vilhena  101.159 - - 1 2 3 3 1 no AS 2 - 1 no AS 1 - 1 no AS 

Cerejeiras  14.346 124,0 - 1 1 1 - - - - - - - - 

Colorado do Oeste 13.066 81,0 - 1 - 1 - - - 1 - - - - 

Chupinguaia 6.152 144,0 1 - - - 1 - - - - - - - 

Corumbiara  3.112 142,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Cabixi  3.273 130,0 1 - - - - - - - - - - - 

Pimenteiras do Oeste  1.211 176,0 1 - - - - - - - - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 
2019 

142.319                           

Polo Cacoal 

Cacoal  73.222 - - 1 2 3 2 1 no AS 1 - 1 no AS 1 - 1 no AS 

Rolim de Moura  48.948 64,0 - 1 2 2 2 1 1 1 1 - - - 

Pimenta Bueno  35.821 50,0 1 1 1 2 2 1 1 1 - - - - 

Espigão D'Oeste  26.026 50,0 - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 

Alta Floresta D'Oeste  16.098 109,0 - 1 1 1 - - 1-ASPP 1 - - - - 

São Miguel do Guaporé  10.785 180,0 - 1 - 1 - - 
1 no 

ASPP 
1 - - - - 

Nova Brasilândia D'Oeste  10.508 125,0 - 1 - 1 - - - 1 - - - - 

Presidente Médici  14.579 65,0 - 1 1 1 - - - 1 - - - - 

Alvorada D'Oeste  9.082 119,0 1 - - 1 1 - - 1 - - - - 

Alto Alegre dos Parecis  4.654 117,0 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Seringueiras  4.896 220,0 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Ministro Andreazza  3.828 32,0 1 - - - - - - - - - - - 

Novo Horizonte do Oeste  2.137 89,8 1 - - - - - - 1 - - - - 

Santa Luzia D'Oeste  4.222 84,5 1 - - - - - - 1 - - - - 

Parecis  2.566 97,4 1 - - - - - - 1 - - - - 

São Felipe D'Oeste  1.907 62,8 1 - - - - - - 1 - - - - 

Castanheiras  891 77,0 1 - - - - - - 1 - - - - 
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Quadro 3.5 – Proposta 1 de arranjos municipais e instalação de unidades de gerenciamento de RSU. 

Polos de 
gestão de 
resíduos 

Município 
ESTIM. POP. 

URBANA 
2019 (hab.) 

Distância 
para o mun. 

Sede 
ATUAL 

(km) 

Unidades/projetos propostos 

EL RL UT PEV LEV UCO ATT ET  ARCD AS ASPP 
Trat. 

Térmico 

Primavera de Rondônia  1.385 75,6 1 - - - - - - 1 - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 
2019 

271.554                          

Polo Guajará-
Mirim 

Guajará-Mirim 42.615 - - 1 1 2 1 
1 no 

ASPP 
1 - 

1 no 
ASPP 

- 1 
1 no 

ASPP 

Nova Mamoré  22.296 48,1 - 1 1 1 - - 1 - -       

Estim. Pop. Urbana total 
2019 

64.911                           

Solução individualizada de destinação e disposição final 

- Jaru 38.105 - - 1 1 2 2 1 no AS 1 no AS - - 1 - - 

- São Francisco do Guaporé 10.703 - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 

- Costa Marques 7.702 - 1 - - - 1 - - - - - 1 - 

Fonte: Elaborado por Floram. 

Legenda: EL – Encerramento de Lixão; RL – Remediação de Lixão; UT – Unidade de Triagem; PEV – Ponto de Entrega Voluntária; LEV – Local de Entrega 
Voluntária; UCO – Unidade de Compostagem; ATT – Área de Triagem e Transbordo; ET – Estação de Transbordo; ARCD – Aterro de Resíduos de Construção e 
Demolição; AS – Aterro Sanitário; ASPP – Aterro Sanitário de Pequeno Porte. 1 na ATT – uma unidade prevista no interior da Área de Triagem e Transbordo de 
Resíduos; 1 no AS – uma unidade prevista na mesma área do Aterro Sanitário; 1 no ASPP – uma unidade prevista na mesma área do Aterro Sanitário de Pequeno 
Porte.  

Observações importantes  

1 - Para as colunas incluídas no item “Unidades/projetos propostos”: 

Fonte azul - refere-se àquelas unidades já previstas para os municípios integrantes do Consórcio CISAN-CENTRAL e também àquelas já existentes (iniciativa 
privada), ou em fase de implantação ou ainda em processo de licenciamento junto ao órgão ambiental competente.  

Fonte preta - indica as unidades propostas pela Floram, conforme critérios estabelecidos anteriormente.  

2 - Para o item “Distância para o mun. Sede ATUAL (km)”, na 4ª coluna: 

Fonte vermelha - indica os municípios cuja distância a ser percorrida até o local de disposição final de resíduos ultrapassam o critério estabelecido pelo Ministério 
do Meio Ambiente para sua viabilidade técnico-econômica.  
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Figura 3.3 –  PROPOSTA 1 de  agregação municipal para o gerenciamento de resíduos sólidos.  



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

              135 

• Explicando o Quadro 3.5: 

Na primeira e segunda colunas estão listados os municípios rondonienses já consorciados ou com 
alguma agregação já estabelecida ou em andamento, sendo aqueles destacados em negrito os 
que já possuem, ou possuirão, a unidade disposição final de resíduos sólidos (aterro sanitário – 
AS ou aterro sanitário de pequeno porte – ASPP), sendo estes considerados municípios-polos 
regionais e com influência econômica sobre os demais.  

Na terceira coluna é apresentada a projeção da população urbana total estimada para o ano de 
2019, conforme cálculos elaborados pela Floram, com base nos censos demográficos históricos 
do IBGE. Esse é um importante critério a ser utilizado quando do estudo da viabilidade 
econômico-financeira e rateio dos custos do arranjo proposto, o que será abordado em um 
produto específico do PERS-RO. 

A quarta coluna apresenta outra informação extremamente relevante, referente à distância (em 
km) a ser percorrida pelo transporte dos resíduos até o local de disposição final. Este é um dos 
principais fatores, se não o mais relevante, para a viabilidade técnica e econômica de um arranjo, 
com implicação na necessidade, muitas vezes, de outras unidades de gerenciamento para a sua 
viabilização (estações de transbordo).  

Da quinta coluna em diante, são apresentados os tipos e as quantidades de unidade de 
gerenciamento previstas/propostas para cada município, conforme os critérios estabelecidos e já 
apresentados anteriormente.   

Embora os Termos de Referência do Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente ou 
mesmo as Normas da ABNT, estabeleçam alguns critérios de projetos, detalhes construtivos e 
operacionais das unidades de gerenciamento de resíduos sólidos, estes documentos não 
abordam, por exemplo, parâmetros quanto à quantidade dessas por município. Ainda que 
algumas delas como AS, ARCD, UCO e ATT possam ter sua área ocupada e capacidade 
operacional aumentadas ou diminuídas, de acordo com as estimativas do volume de resíduos por 
ela recebidos, outras como PEV, LEV e UT possuem formatos e tamanhos pré-definidos, 
independentemente do número de habitantes. Com isso, no Item 3.5 deste produto foi 
estabelecido o número mínimo de habitantes por cidade, pelo qual julgou-se razoável para 
justificar e viabilizar a implantação e operacionalização de cada uma das unidades propostas. 

Por outro lado, a quantidade de cada uma destas unidades propostas por município dependerá 
dos recursos financeiros disponíveis para a sua implantação e/ou da capacidade de arrecadação 
e gerenciamento do consórcio. Posto isso, as unidades propostas no Quadro 3.5, dadas as 
características de cada um dos 52 municípios rondonienses, foram aquelas julgadas como 
suficientes e viáveis, diante dos fatores aqui discutidos, para um adequado gerenciamento de 
RSU no âmbito do PERS-RO. 

3.8.1.1 Análise dos arranjos existentes 

A partir da análise das informações apresentadas no Quadro 3.5, faz-se algumas considerações: 

• As Estações de Transbordo (ET) sugeridas devem estar em distância de até 30 km do 
centro gerador de resíduos, se o acesso for pavimentado e em boas condições de 
conservação; ou até 20 km, se o acesso apresentar más condições de conservação ou 
ausência de pavimentação. Essas distâncias não são restritivas, podendo sofrer algumas 
variações, porém, distâncias muito superiores poderão acarretar significativa elevação dos 
custos de operação do sistema e a indisponibilidade dos veículos coletores uma vez que 
estes permanecerão demasiado tempo no deslocamento até a ET. 

• Uma vez sugeridas e estabelecidas as distâncias máximas dos centros geradores de RSU 
até as Estações de Transbordo (ou transferência), a distância destas até as unidades de 
disposição final deve ser de até 70 km. Distâncias muito superiores à estabelecida poderão 
encarecer sobremaneira a operação do sistema ou mesmo inviabilizá-lo. Ou seja, 
considerados os 30 km recomendados como distância máxima do centro gerador de RSU 
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até a unidade de transbordo, somados aos 70 km sugeridos para esta até o aterro sanitário, 
tem-se o limite de 100 km que, se ultrapassados, dificultará a operacionalização do sistema 
de gerenciamento de RSU de forma a onerá-lo de até mesmo de forma insustentável. 
Portanto, dever-se-á tomar muito cuidado com a proposição de arranjos muito grandes (que 
incluem muitos municípios) ou com agregação de municípios muito distantes da unidade de 
disposição final de resíduos, sob pena de inviabilizá-los economicamente, salvo elaboração 
de estudo econômico-financeiro bem detalhado dos custos de operacionalização, que venha 
a atestar a sua viabilidade perante os recursos disponíveis e de arrecadação.      

• Ainda neste contexto, quanto ao consórcio e arranjos pré-existentes, chama bastante 
atenção o Polo Ariquemes, o Polo Cacoal e o Polo Vilhena. No primeiro, trata-se do 
consórcio CISAN-CENTRAL que, após a saída de Jaru, conta atualmente com 13 
municípios, sendo constatado que mais da metade dos municípios encontra-se em distância 
superior a 100 km da unidade de disposição final.  Quanto ao Polo Cacoal destaca-se a 
elevada distância dos municípios de São Miguel do Guaporé e Seringueiras, 
respectivamente, 180 km e 220 km do aterro sanitário, localizado em Cacoal. O terceiro e 
último caso (Polo Vilhena) também se destaca em razão da elevada dos municípios ao 
aterro sanitário.   

• O município de Jaru encontra-se atualmente em fase de licenciamento ambiental de uma 
unidade de aterro sanitário, para a disposição individualizada de seus RSU, tendo se 
desligado do consórcio do CISAN-CENTRAL. Essa unidade poderia também receber os 
RSU gerados nos municípios Governador Jorge Teixeira e Theobroma, dada a proximidade 
entre esses municípios. Porém caberá, por intermediação do Governo do Estado de 
Rondônia, uma negociação política entre tais municípios para a viabilização de um arranjo.  

• No âmbito do CIMCERO, alguns municípios que atualmente encaminham seus resíduos 
para o aterro sanitário de Cacoal, passarão a contar com uma segunda opção de disposição 
final dos resíduos com a entrada em operação do aterro construído em Novo Horizonte do 
Oeste, prevista para o primeiro trimestre de 2019.  

3.8.2 PROPOSTA 2 de regionalização e de unidades de gerenciamento de RSU (proposta 
Floram) 

Diante do exposto anteriormente e conforme critérios e parâmetros estabelecidos para a 
identificação e proposição de arranjos para regionalização da gestão de resíduos sólidos, o 
estado de Rondônia foi subdividido em nove regiões, contando ainda com propostas de unidades 
de destinação e disposição final individualizadas em cinco municípios, em razão de sua 
localização geográfica e das dificuldades de acessos. Os novos arranjos propostos são 
apresentados no Quadro 3.6, e ilustrados na Figura 3.4. 
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Quadro 3.6 – Proposta 2 de arranjos municipais e de instalação de unidades de gerenciamento de RSU. 

Polos de 
Gestão de 
Resíduos 

Município 
ESTIM. POP. 

URBANA 2019 
(hab.) 

Distância até 
a disposição 

final (km) 

Unidades/projetos propostos 

EL RL UT PEV LEV UCO ATT ET ARCD AS ASPP 
Trat. 

Térmico 

Polo Porto 
Velho 

Porto Velho 635.342 - - 1 4 5 4 1 no AS 3 - 1 no AS 1 - 2 unid. 

Candeias do Jamari  16.787 26,0 - 1 1 1 - - - - - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 2019 652.129                           

Polo Ji-
Paraná 

Ji-Paraná  119.110 - - 1 2 3 3 1 no AS 2 - 1 no AS 1 - 2 unid. 

Ouro Preto do Oeste  30.636 38,0 - 1 1 2 1 1 1 1 - - - - 

Presidente Médici  14.579 31,0 - 1 1 1 - - - - - - - - 

Alvorada D'Oeste  9.082 76,0 1 - - 1 - - - 1 - - - - 

Urupá  6.312 82,0 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Mirante da Serra  7.159 101,0 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Theobroma (RO) 2.360 110,0 1 -   - - - - 1 - - - - 

Governador Jorge Teixeira 3.432 120,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Nova União  1.716 83,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Vale do Paraíso  2.713 74,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Teixeirópolis  2.180 55,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Castanheiras  891 74,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 2019 200.170                           

Polo 
Ariquemes 

Ariquemes (RO) 102.816 - - 1 2 3 3 1 no AS 2 - 1 no AS 1 - 1 no AS 

Buritis  20.800 125,0 - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 

Cujubim 17.518 119,0 - 1 1 1 - - - 1 - - - - 

Alto Paraíso  14.724 56,0 - 1 1 1 - - - 1 - - - - 

Monte Negro  9.127 50,0 1 - - 1 - - - 1 - - - - 

Campo Novo de Rondônia  3.744 111,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Itapuã do Oeste  7.161 87,9 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Cacaulândia  2.222 58,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Rio Crespo  1.260 50,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 2019 179.371                           

 

Polo Cacoal Cacoal  73.222 - - 1 2 3 2 1 no AS 1 - 1 no AS 1 - 1 no AS 
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Quadro 3.6 – Proposta 2 de arranjos municipais e de instalação de unidades de gerenciamento de RSU. 

Polos de 
Gestão de 
Resíduos 

Município 
ESTIM. POP. 

URBANA 2019 
(hab.) 

Distância até 
a disposição 

final (km) 

Unidades/projetos propostos 

EL RL UT PEV LEV UCO ATT ET ARCD AS ASPP 
Trat. 

Térmico 

Rolim de Moura 48.948 64,0 - 1 1 2 2 1 1 1 1 - - - 

Pimenta Bueno  35.821 50,0 - 1 1 2 2 1 1 1 - - - - 

Espigão D'Oeste  26.026 50,0 - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 

Ministro Andreazza  3.828 32,0 1 - - - - - - - - - - - 

Novo Horizonte do Oeste 2.137 89,8 1 - - - - - - 1 - - - - 

Primavera de Rondônia  1.385 75,6 1 - - - - - - 1 - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 2019 191.367                           

Polo 
Guajará-

Mirim 

Guajará-Mirim  42.615 - - 1 1 2 2 1 no ASPP 1 - 1 no ASPP - 1 1 no ASPP 

Nova Mamoré  22.296 48,1 - 1 1 1 1 - 1 1 -       

Estim. Pop. Urbana total 2019 64.911                           

Polo 
Machadinho 

D’Oeste 

Machadinho D'Oeste  22.915 - - 1 1 1 1 - 1 - - - 1 - 

Vale do Anari  5.038 60,0 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 2019 27.953                           

Polo Alta 
Floresta 
D’Oeste 

Alta Floresta D'Oeste  16.098 - - 1 1 1 - - 1 no ASPP - - - 1 - 

Alto Alegre dos Parecis  4.654 37,0 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Santa Luzia D'Oeste  4.222 26,3 1 - - - - - - 1 - - - - 

Parecis  2.566 73,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

São Felipe D'Oeste  1.907 55,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 2019 29.447                           

Polo São 
Miguel do 
Guaporé 

São Miguel do Guaporé  10.785 - - 1 - 1 - - 1 no ASPP - - - 1 - 

Nova Brasilândia D'Oeste  10.508 50,0 - 1 - 1 - - - 1 - - - - 

Seringueiras  4.896 38,1 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Estim. Pop. Urbana total 2019 26.189                           

Polo 
Cerejeiras 

Cerejeiras  14.346 - - 1 1 1 - - 1 no ASPP - - - 1 - 

Colorado do Oeste  13.066 38,7 - 1 - 1 - - -  1 - - - - 

Corumbiara 3.112 37,9 1 - - - - - -  1 - - - - 

Cabixi  3.273 67,9 1 - - - - - - 1 - - - - 

Pimenteiras do Oeste  1.211 52,0 1 - - - - - - 1 - - 1 - 
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Quadro 3.6 – Proposta 2 de arranjos municipais e de instalação de unidades de gerenciamento de RSU. 

Polos de 
Gestão de 
Resíduos 

Município 
ESTIM. POP. 

URBANA 2019 
(hab.) 

Distância até 
a disposição 

final (km) 

Unidades/projetos propostos 

EL RL UT PEV LEV UCO ATT ET ARCD AS ASPP 
Trat. 

Térmico 

Estim. Pop. Urbana total 2019 35.008                           

Solução individualizada de destinação e disposição final             

- Vilhena  101.159 - - 1 2 3 3 1 no AS 2 - 1 no AS 1 - 1 no AS 

- Jaru 38.105 - - 1 1 2 2 1 no AS 1 no AS - - 1 - - 

- São Francisco do Guaporé  10.703 - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 

- Costa Marques  7.702 - 1 - - - 1 - - - - - 1 - 

- Chupinguaia 6.152 - 1 - - - 1 - - - - - 1 - 

Legendas: EL – Encerramento de Lixão; RL – Remediação de Lixão; UT – Unidade de Triagem; PEV – Ponto de Entrega Voluntário; LEV – Local de Entrega 
Voluntária; UCO – Unidade de Compostagem; ATT – Área de Triagem e Transbordo; ET – Estação de Transbordo; ARCD – Aterro de Resíduos de Construção e 
Demolição; AS – Aterro Sanitário; ASPP – Aterro Sanitário de Pequeno Porte. 1 na ATT – uma unidade prevista no interior da Área de Triagem e Transbordo de 
Resíduos; 1 no AS – uma unidade prevista na mesma área do Aterro Sanitário; 1 no ASPP – uma unidade prevista na mesma área do Aterro Sanitário de Pequeno 
Porte.  

 Observações importantes  

1 - Para as colunas incluídas no item “Unidades/projetos propostos”: 

Fonte azul – refere-se àquelas unidades já existentes (iniciativa privada), ou em fase de implantação ou ainda em processo de licenciamento junto ao órgão 
ambiental competente.  

Fonte preta - refere-se às unidades propostas pela Floram, conforme critérios estabelecidos anteriormente.  

2 - Para o item “Distância para o mun. Sede ATUAL (km)”, na 4ª coluna: 

Fonte vermelha - indica os municípios cuja distância a ser percorrida até o local de disposição final de resíduos ultrapassam o critério estabelecido pelo Ministério 
do Meio Ambiente para sua viabilidade técnico-econômica, com possibilidade de permanecer como apresentado, ou de haver a proposição de unidade de 
disposição final individualizada, com a saída do município do arranjo.  
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Figura 3.4 - PROPOSTA 2 de  agregação municipal para o gerenciamento de resíduos sólidos. 
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3.8.2.1 Análise dos arranjos propostos. 

A partir da análise das informações apresentadas no Quadro 3.6, faz-se algumas considerações: 

• Os arranjos foram organizados e propostos com base nos critérios estabelecidos e 
discutidos no item 3.5 deste relatório objetivando, principalmente, a otimização das 
distâncias entre os municípios para a redução de custos com o transporte de resíduos; 

• Foram propostos novos Polos de Gestão Regional de Resíduos, sendo selecionados como 
polo aqueles municípios com maior número de habitantes e que exercem influência 
regional sobre seus vizinhos imediatos; 

• O número de estações de transbordo sugeridas poderá sofrer alterações em virtude da 
localização das unidades de disposição final (AS e ASPP) propostas; 

• Os arranjos poderão sofrer alterações a partir da entrada em operação do aterro sanitário 
construído no município de Novo Horizonte do Oeste, já com a Licença de Operação 
emitida. 

• A proposição das unidades e suas respectivas quantidades poderão sofrer alterações de 
acordo com a disponibilidade de áreas no território municipal, por demanda de 
associações ou cooperativas de catadores ou a critério da SEDAM/RO, em acordo com os 
órgãos da sociedade civil e outras instituições municipais; 

• Conforme já comentado anteriormente, o município de Jaru desligou-se do consórcio 
CISAN-CENTRAL e está em processo de licenciamento ambiental junto à SEDAM/RO de 
uma unidade de Aterro Sanitário para a disposição final de seus resíduos que, 
eventualmente, também poderá receber os RSU produzidos em Governador Jorge Teixeira 
e Theobroma, em razão da proximidade entre esses municípios, formando-se assim um 
novo arranjo; 

• O Consórcio CISAN-CENTRAL contaria com mais 2 unidades de disposição final de 
resíduos na 2ª proposta de regionalização. Isso simplificaria a logística do transporte de 
resíduos e reduziria os custos de operacionalização do consórcio a médio prazo. 

Por fim, cabe salientar que ambas as propostas de gestão regionalizada de resíduos sólidos 
deverão ser submetidas inicialmente para análise e aprovação da equipe técnica da SEDAM/RO, 
responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento do PERS-RO e do Comitê Diretor de 
acompanhamento, podendo sofrer várias alterações. Posteriormente, após definição da 
proposição dos arranjos, deverão também ser submetida à análise e aprovação pela população 
interessada de cada um dos municípios rondonienses, por meio de audiências públicas quando 
então, haverá a sua consolidação e validação. 

3.8.3 PROPOSTA 3 de regionalização e de unidades de gerenciamento de RSU (proposta 
SEDAM) 

O Quadro 3.7 a seguir apresenta a proposta de arranjos e regionalização da equipe técnica da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, sendo o seu arranjo apresentado 
na Figura 3.5. 

Observações importantes  

1 - Para as colunas incluídas no item “Unidades/projetos propostos”: 

Fonte azul – refere-se àquelas unidades já existentes (iniciativa privada), ou em fase de implantação ou 

ainda em processo de licenciamento junto ao órgão ambiental competente.  

Fonte preta - refere-se às unidades propostas pela Floram, conforme critérios estabelecidos anteriormente.  

2 - Para o item “Distância para o mun. Sede ATUAL (km)”, na 4ª coluna: 

Fonte vermelha - indica os municípios cuja distância a ser percorrida até o local de disposição final de 
resíduos ultrapassam o critério estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente para sua viabilidade técnico-
econômica.  
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Quadro 3.7 - Proposta 3 de arranjos municipais e de instalação de unidades de gerenciamento de RSU. 

Polos de 
Gestão de 
Resíduos 

Município 

ESTIM. 
POP. 

URBANA 
2019 
(hab.) 

Distância 
até a 

disposição 
final (km) 

Unidades/projetos propostos 

EL RL UT PEV LEV UCO ATT ET ARCD AS ASPP 
Trat. 

Térmico 

Polo Porto 
Velho 

Porto Velho (RO) 635.342 - - 1 4 5 4 1 no AS 3 - 1 no AS 1 - 2 unid. 

Candeias do Jamari (RO) 16.787 26,0 - 1 1 1 - - - - - - - - 

ESTIM. POP. URB. TOTAL 2019 652.129                           

Polo Ji-
Paraná 

Ji-Paraná (RO) 119.110 - - 1 2 3 3 1 no AS 2 - 1 no AS 1 - 2 unid. 

Ouro Preto do Oeste (RO) 30.636 38,0 - 1 1 2 1 1 1 1 - - - - 

Presidente Médici (RO) 14.579 31,0 - 1 1 1 - - - - - - - - 

Alvorada D'Oeste (RO) 9.082 76,0 1 - - 1 - - - 1 - - - - 

Urupá (RO) 6.312 82,0 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Mirante da Serra (RO) 7.159 101,0 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Theobroma (RO) 2.360 110,0 1 -   - - - - 1 - - - - 

Governador Jorge Teixeira (RO) 3.432 120,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Nova União (RO) 1.716 83,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Vale do Paraíso (RO) 2.713 74,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Teixeirópolis (RO) 2.180 55,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

ESTIM. POP. URB. TOTAL 2019 199.279                           

Polo 
Ariquemes 

Ariquemes (RO) 102.816 - - 1 2 3 3 1 no AS 2 - 1 no AS 1 - 1 no AS 

Buritis (RO) 20.800 125,0 - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 

Alto Paraíso (RO) 14.724 56,0 - 1 1 1 - - - 1 - - - - 

Monte Negro (RO) 9.127 50,0 1 - - 1 - - - 1 - - - - 

Campo Novo de Rondônia (RO) 3.744 111,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Itapuã do Oeste (RO) 7.161 87,9 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Cacaulândia (RO) 2.222 58,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

Rio Crespo (RO) 1.260 50,0 1 - - - - - - 1 - - - - 
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Quadro 3.7 - Proposta 3 de arranjos municipais e de instalação de unidades de gerenciamento de RSU. 

Polos de 
Gestão de 
Resíduos 

Município 

ESTIM. 
POP. 

URBANA 
2019 
(hab.) 

Distância 
até a 

disposição 
final (km) 

Unidades/projetos propostos 

EL RL UT PEV LEV UCO ATT ET ARCD AS ASPP 
Trat. 

Térmico 

ESTIM. POP. URB. TOTAL 2019 161.854                           

Polo Cacoal 

Cacoal (RO) 73.222 - - 1 2 3 2 1 no AS 1 - 1 no AS 1 - 1 no AS 

Pimenta Bueno (RO) 35.821 50,0 - 1 1 2 2 1 1 1 - - - - 

Espigão D'Oeste (RO) 26.026 50,0 - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - 

Ministro Andreazza (RO) 3.828 32,0 1 - - - - - - - - - - - 

Primavera de Rondônia (RO) 1.385 75,6 1 - - - - - - 1 - - - - 

Parecis (RO) 2.566 93,8 1 - - - - - - 1 - - - - 

São Felipe D'Oeste (RO) 1.907 61,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

ESTIM. POP. URB. TOTAL 2019 144.754                           

Polo 
Guajará-

Mirim 

Guajará-Mirim (RO) 42.615 - - 1 1 2 2 1 no ASPP 1 - 1 no ASPP - 1 1 no ASPP 

Nova Mamoré (RO) 22.296 48,1 - 1 1 1 1 - 1 1 -       

ESTIM. POP. URB. TOTAL 2019 64.911                           

Polo 
Machadinho 

do Oeste 

Machadinho D'Oeste (RO) 22.915 - - 1 1 1 1 - 1 - - 1 - - 

Vale do Anari (RO) 5.038 60,0 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Cujubim (RO) 17.518 78,8 - 1 1 1 - - - 1 - - - - 

ESTIM. POP. URB. TOTAL 2019 45.471                           

Polo Novo 
Horizonte 
do Oeste 

Novo Horizonte do Oeste (RO) 2.137 - 1 - - - - 1 no AS 1 no AS - 1 no AS 1 - - 

Alta Floresta D'Oeste (RO) 16.098 26,2 - 1 1 1 - - - 1 - - - - 

Alto Alegre dos Parecis (RO) 4.654 63,7 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Nova Brasilândia D'Oeste (RO) 10.508 39,0 - 1 - 1 - - - 1 - - - - 

Santa Luzia D'Oeste (RO) 4.222 46,4 1 - - - - - - 1 - - - - 

São Miguel do Guaporé (RO) 10.785 89,2 - 1 - 1 - - - 1 - - - - 

Castanheiras (RO) 891 34,6 1 - - - - - - 1 - - - - 
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Quadro 3.7 - Proposta 3 de arranjos municipais e de instalação de unidades de gerenciamento de RSU. 

Polos de 
Gestão de 
Resíduos 

Município 

ESTIM. 
POP. 

URBANA 
2019 
(hab.) 

Distância 
até a 

disposição 
final (km) 

Unidades/projetos propostos 

EL RL UT PEV LEV UCO ATT ET ARCD AS ASPP 
Trat. 

Térmico 

Rolim de Moura (RO) 48.948 26,0 - 1 1 2 2 1 1 1 1 - - - 

ESTIM. POP. URB. TOTAL 2019 98.243                           

Polo São 
Francisco 

do Guaporé 

São Francisco do Guaporé  10.703 - - 1 - 1 - - - - - - 1 - 

Costa Marques  7.702 110 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Seringueiras (RO) 4.896 72,1 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

ESTIM. POP. URB. TOTAL 2019 23.301                           

Polo 
Cerejeiras 

Cerejeiras (RO) 14.346 - - 1 1 1 - - 1 no AS - - 1 - - 

Colorado do Oeste (RO) 13.066 38,7 - 1 - 1 - - - 1 - - - - 

Corumbiara (RO) 3.112 37,9 1 - - - - - - 1 - - - - 

Cabixi (RO) 3.273 67,9 1 - - - - - - 1 - - - - 

Pimenteiras do Oeste  1.211 52,0 1 - - - - - - 1 - - - - 

ESTIM. POP. URB. TOTAL 2019 35.008                           

                 

SOLUÇÃO INDIVIDUALIZADA DE DISPOSIÇÃO               

- Vilhena  101.159 - - 1 2 3 3 1 no AS 2 - 1 no AS 1 - 1 no AS 

- JARU 38.105 - - 1 1 2 2 1 no AS 1 no AS - - 1 - - 

- Chupinguaia 6.152 - 1 - - - 1 - - - - - 1 - 

Legendas: EL – Encerramento de Lixão; RL – Remediação de Lixão; UT – Unidade de Triagem; PEV – Ponto de Entrega Voluntário; LEV – Local de Entrega 
Voluntária; UCO – Unidade de Compostagem; ATT – Área de Triagem e Transbordo; ET – Estação de Transbordo; ARCD – Aterro de Resíduos de Construção e 
Demolição; AS – Aterro Sanitário; ASPP – Aterro Sanitário de Pequeno Porte. 1 na ATT – uma unidade prevista no interior da Área de Triagem e Transbordo de 
Resíduos; 1 no AS – uma unidade prevista na mesma área do Aterro Sanitário; 1 no ASPP – uma unidade prevista na mesma área do Aterro Sanitário de Pequeno 
Porte.  
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Figura 3.5 - PROPOSTA 3 de  agregação municipal para o gerenciamento de resíduos sólidos. 
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3.9 Mapas dos arranjos regionais propostos 

3.9.1 Mapas para o cenário da PROPOSTA 1 de arranjos municipais 
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3.9.2 Mapas para o cenário da PROPOSTA 2 de arranjos municipais 
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3.9.3 Metas para o cenário da PROPOSTA 3 de Arranjos 
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4     ESTUDOS DE PROSPECÇÃO E ESCOLHA DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA         

4.1 Contextualização 

O aumento na geração dos resíduos sólidos acompanhou a evolução da civilização ao longo do 
tempo, sendo que, a partir da época em que o homem mudou sua forma de vida nômade para 
predominantemente sedentário, a quantidade dos resíduos sólidos gerados pelas comunidades 
começou a aumentar, bem como sua composição, variando conforme os aspectos sociais e 
culturais de uma população. Portanto, a geração e a característica dos resíduos sólidos variam em 
função do desenvolvimento socioeconômico e ambiental de uma cidade, evidenciados 
principalmente pelo crescimento populacional aliado à forma de vida e aos hábitos de consumo da 
população. 

O processo de industrialização pode ser considerado um dos grandes geradores de impactos 
ambientais negativos. Os produtos que eram fabricados de forma artesanal foram substituídos 
pelos industrializados, tendo como consequência o aumento exponencial da demanda por 
diferentes quantidades e variedade de matérias primas oriundas de várias partes do mundo. A 
intensificação do processo de geração de resíduos sólidos originou-se justamente nesta 
massificação da produção desencadeada pelo processo de industrialização. Além disso, a 
ausência de um planejamento de curto, médio e longo prazo, levando em consideração a projeção 
de cenários, colaborou decisivamente para a degradação socioambiental associada à geração 
dos resíduos sólidos.  

A projeção de cenários não deve ser confundida com a previsão de um futuro estático, mas como 
instrumento que visa antecipar situações futuras e, consequentemente, planejar ações de curto, 
médio e longo prazo, buscando contornar situações adversas. 

É relevante a importância da projeção de cenários como mecanismos para balizar o planejamento. 
Embora não seja garantia da eficácia de uma ação, o planejamento baseado em cenários de 
desenvolvimento certamente permite aos gestores tomar decisões tecnicamente mais embasadas 
e ter um maior controle dos riscos. 

A realização de estudos prospectivos como ferramenta de projeção de cenários de 
desenvolvimento tem sido aplicada no processo de planejamento público e privado, buscando, 
desta forma, prever riscos e adotar medidas de gestão conceitualmente solidificadas. No Brasil, a 
partir da década de 80 é que a demanda de ações com visão de longo prazo passou a fazer parte 
da agenda de planejamento. 

O planejamento consolidou-se como requisito para subsidiar programas de saneamento ambiental 
mediante a publicação da lei nº 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico.  

O Governo Federal apresentou a versão atualizada do Plano Nacional de Saneamento Básico em 
2013. Por sua vez, a versão mais atual do Plano Nacional de Resíduos Sólidos foi apresentada 
em 2012, embora ainda seja considerada em versão preliminar. Como parte do processo de 
elaboração destes planos, repousa a projeção de cenários de desenvolvimento, norteados 
principalmente por aspectos macroeconômicos. De fato, a partir do século XX, a história 
econômica brasileira é repleta de diferentes exemplos de como política macroeconômica pode 
refletir na dinâmica de desenvolvimento, bem como nas variações de produto, renda e preços. 

Neste sentido, a projeção de cenários torna-se um referencial para promover uma reflexão sobre 
as alternativas de futuro, e, ao equacionar as diferentes percepções entre as partes interessadas, 
favorece que sejam tomadas as melhores decisões estratégicas por partes dos gestores de 
resíduos sólidos. 

Ao se considerar o estabelecimento de cenários para a dimensão resíduos sólidos, busca-se 
balizar medidas de planejamento e ações para orientar a gestão socialmente justa, 
ambientalmente correta e economicamente viável para o manejo dos resíduos sólidos. 
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4.2 Metodologia 

A construção dos cenários de desenvolvimento socioeconômico foi elaborada para um horizonte 
de 20 anos, ou seja, até 2038, tendo em vista que o PERS foi elaborado em 2018. Sua construção 
levou em consideração os cenários de desenvolvimento para ações de saneamento referenciadas 
no Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, que por sua vez, correspondem às 
mesmas definidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos.   

Foram considerados três cenários de desenvolvimento, que se diferenciam entre si no que diz 
respeito aos desafios e às estratégias incorporadas às dinâmicas de estruturas das atividades 
econômicas e às características de organização socioambiental.  

Através da análise das características dos cenários definiu-se o Cenário de Referência, que irá 
nortear as ações presentes e será levado em consideração para a desenvolvimento e 
implementação do PERS/RO.   

4.2.1 Síntese dos aspectos socioeconômicos do estado de Rondônia 

No panorama dos resíduos sólidos de Rondônia foram levantadas informações a respeito das 
características socioeconômicas do estado com o objetivo de que as mesmas fossem fatores a 
ser levados em conta no processo de planejamento da gestão de resíduos sólidos deste estado.  

Em Rondônia a história de ocupação do seu território teve início com as missões jesuíticas ao 
longo do rio Madeira e com as descobertas de ouro nos afluentes do rio Guaporé, a partir de 
1732. No final do século XIX, a exploração da borracha e a construção de ferrovias trouxe para a 
região um grande fluxo de imigrantes, consolidando a ocupação da bacia do rio Madeira e 
fortalecendo a navegação. O maior índice de imigrantes e ocupação de terras ocorreu entre 1960 
e meados da década de 80, quando famílias de todas as regiões brasileiras buscavam novas 
áreas para agricultura. Toda essa ocupação fez surgir inúmeros povoados e pequenos vilarejos ao 
longo dos rios navegáveis (Guaporé, Mamoré e Madeira), atraindo cada vez mais pessoas em 
busca de melhores condições de vida e agravando as condições sociais e econômicas. 

De acordo com o censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE, Rondônia possuía 1.562.409 
habitantes, o que correspondia a aproximadamente 9,85% da população da região Norte e 0,82% 
da população brasileira. Considerando os períodos 1991–2000 e 2000 – 2010, a taxa de 
crescimento geométrico da população foi de 2,23 e 1,24%, respectivamente. Em relação a 2010, a 
taxa de crescimento geométrico da população do estado seria de 1,18%. Em 2018 o IBGE 
publicou a projeção populacional de Rondônia, que alcançou 1.757.589 habitantes (Quadro 4.1). 

Quadro 4.1 – Evolução da população residente e taxa de crescimento geométrico para o estado de 
Rondônia 

Variável 
Ano 

1991 2000 2010 2018 

População residente (Pessoas) 1.132.692 1.380.952 1.562.409 1.757.589 

Taxa média geométrica de crescimento anual - 2,23% 1,24% 1,18% 

Fonte: IBGE  (2010/2018) 

Ainda segundo o IBGE (2010), a população do estado era predominantemente urbana, com taxa 
de urbanização de aproximadamente 73,65%. No mesmo ano, a taxa de urbanização do Brasil foi 
de 84,37% e da região Norte de 73,55%. O predomínio da população residente em áreas urbanas 
acompanha a tendência do país e da região Norte, em função do acelerado processo de êxodo 
rural intensificado nas últimas décadas e de melhores condições de qualidade de vida no meio 
urbano. 

Em relação ao Produto Interno Bruto, Rondônia evoluiu de R$ 7.467.630.000,00 em 2002 para R$ 
36.562.837.000,00 em 2015, o que correspondeu a uma taxa de crescimento médio de 13% ao 
ano.  
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Em 2016 o PIB da capital Porto Velho correspondeu a 37,37% do PIB de todo o Estado de 
Rondônia, seguido por Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes e Cacoal. O Quadro 4.2 apresenta o ranking 
dos 15 maiores PIB’s municipais do Estado em 2016. 

Quadro 4.2 – Ranking dos maiores PIB’s municipais no estado de Rondônia em 2016 

Município PIB (x R$1.000,00) Posição no Ranking 

Porto Velho             14.741.744,00  1º 

Ji-Paraná                2.991.592,00  2º 

Vilhena                2.420.745,00  3º 

Ariquemes                2.183.383,00  4º 

Cacoal                1.944.787,00  5º 

Jaru                1.311.875,00  6º 

Rolim de Moura                1.201.504,00  7º 

Pimenta Bueno                1.001.086,00  8º 

Guajará-Mirim                   740.160,00  9º 

Ouro Preto  do Oeste                   708.915,00  10º 

Buritis                   581.510,00  11º 

Espigão D'Oeste                   544.664,00  12º 

São Miguel do Guaporé                   514.512,00  13º 

Machadinho D'Oeste                   512.540,00  14º 

Alta Floresta D'Oeste                   477.783,00  15º 

Fonte IBGE 2018 

4.2.2 Regiões de planejamento e gestão do estado de Rondônia 

Em 2007 os 52 municípios de Rondônia foram divididos em dez Regiões de Planejamento e 
Gestão pela Lei Complementar n° 414, de 28/12/2007 (Quadro 4.3 e Figura 4.1 ). Esta 
regionalização foi realizada a partir de estudos que estabeleceram regiões com identidades e 
características comuns, facilitando o processo de planejamento e de territorialização das políticas 
públicas. A Região I – Porto Velho é a maior em área, com 4.486.573,23 ha, que correspondem a 
18,94% do território, seguida pela Região X - Guajará-Mirim e região VIII - Rolim de Moura. A 
menor delas é a região IV – Ouro Preto do Oeste, com área equivalente a 2,06% do total. 

Quadro 4.3 - Regiões de planejamento e gestão do estado de Rondônia 

Região de Planejamento  Município Área total (ha)  % 

Região I - Porto Velho  

Candeias do Jamari 

4.486.573,23 18,94 Itapuã do Oeste 

Porto Velho 

Região II - Ariquemes  

Monte Negro 

2.317.988,31 9,79 

Campo Novo de Rondônia 

Cacaulândia 

Cujubim 

Alto Paraíso 

Buritis 

Rio Crespo 

Ariquemes 

Região III - Jaru  

Vale do Anari 

2.175.807,34 9,19 

Theobroma 

Governador Jorge Teixeira 

Machadinho d'Oeste 

Jaru 

Região IV - Ouro Preto do Oeste  Nova União 488.454,41 2,06 
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Quadro 4.3 - Regiões de planejamento e gestão do estado de Rondônia 

Região de Planejamento  Município Área total (ha)  % 

Vale do Paraíso 

Mirante da Serra 

Ouro Preto do Oeste 

Região V - Ji-Paraná  

Urupá 

2.766.399,91 11,68 

Teixeirópolis 

Alvorada d'Oeste 

Ji-Paraná 

Presidente Médici 

Região VI - Cacoal  

Parecis 

1.292.401,18 5,46 

Primavera de Rondônia 

Ministro Andreazza 

São Felipe d'Oeste 

Pimenta Bueno 

Cacoal 

Espigão d'Oeste 

Região VII - Vilhena  

Pimenteiras do Oeste 

1.903.013,45 8,03 

Vilhena 

Chupinguaia 

Colorado do Oeste 

Cabixi 

Cerejeiras 

Corumbiara 

Região VIII - Rolim de Moura  

Santa Luzia d'Oeste 

3.119.901,37 13,17 

Castanheiras 

Novo Horizonte do Oeste 

Rolim de Moura 

Alto Alegre dos Parecis 

Nova Brasilândia d'Oeste 

Alta Floresta d'Oeste 

Região IX - São Francisco do Guaporé  

São Miguel do Guaporé 

1.657.779,82 7,00 
São Francisco do Guaporé 

Seringueiras 

Costa Marques 

Região X – Guajará-Mirim  
Nova Mamoré 

3.478.875,89 14,69 
Guajará-Mirim 

Fonte: SEPOG (2007); IBGE (2010) 
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Figura 4.1 - Regiões de planejamento e gestão do estado de Rondônia 

Fonte: IBGE 2018. 

 

Figura 4.2 - Participação das regiões de planejamento e gestão na composição do PIB estadual em 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

4.2.2.1 Região I - Porto Velho 

A região I é formada por três municípios: Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e Porto Velho, 
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sendo este último o município mais populoso, seguido de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste 
(IBGE, 2010).  

Na região I a soma dos PIB’s municipais referentes ao ano de 2016 correspondeu a 38,77% do 
PIB do estado de Rondônia (Figura 4.2), com destaque para Porto Velho, que ocupou também o 
1º lugar no ranking do PIB estadual (Quadro 4.2). 

Em 2016 o setor de serviços teve a maior participação na composição do PIB nos municípios da 
região I (Figura 4.3) e também no estado (60,56%). Os dados do IBGE mostram ainda que no 
setor de serviços, as maiores participações no valor adicionado ficaram a cargo da administração 
pública nos municípios de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. 

O setor de indústria, de modo geral, ocupou o 2º lugar na composição dos PIB’s municipais desta 
região, com exceção do município de Itapuã do Oeste, onde o setor da agropecuária aparece em 
2º lugar, com 27,53%. 

 

Figura 4.3 - Composição do PIB da Região I – Porto Velho no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

No que diz respeito à renda per capita dos três municípios da região I, Porto Velho apresentou a 
maior renda per capita entre 1991 e 2010. O município de Itapuã do Oeste obteve o maior 
incremento da renda per capita entre 1991 e 2000, correspondente a 61,04%. Entre 2000 e 2010 
Porto Velho obteve um incremento de 51,43%, o que equivaleu a um aumento de R$ 315,58 na 
renda per capita. 

A população total dos municípios da região I correspondia, no ano de 1991, a 287.534 habitantes 
e representava 25,39% da população do estado. Em 2010 a população alcançou um total de 
456.872 habitantes, o que representou 29,24% da população estadual. O crescimento 
populacional total nesta região entre os anos de 1991 a 2010 foi de 169.338 habitantes, 
resultando numa taxa de crescimento populacional total de 58,89% neste período. Na projeção 
populacional divulgada pelo IBGE, em 2018 a região I chegou a 555.786 habitantes. O município 
mais populoso da região é Porto Velho, com projeção de população de 519.531 habitantes em 
2018 e o menos populoso é Itapuã do Oeste, com projeção de 10.272 habitantes no mesmo ano.    

Em relação à dinâmica demográfica, no período 1991 a 2010 a população dos municípios da 
região I era predominantemente urbana. Em 2010, a população urbana da região somava 408.842 
habitantes enquanto que a rural era de 48.030 habitantes.  

4.2.2.2 Região II - Ariquemes 

A região II é formada pelos municípios de Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo 
Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo. Segundo o Censo do IBGE realizado em 
2010, Ariquemes era o município mais populoso desta região e Rio Crespo era o menos populoso, 
mantendo estas posições na projeção populacional de 2018. 
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A população total da região II correspondia no ano de 1991 a 83.684 habitantes, representando 
7,39% da população do estado. Em 2010 a população alcançou 191.533 habitantes e representou 
12,26% da população do estado. O crescimento populacional neste período na região foi de 
107.849 habitantes, resultando em uma taxa de crescimento populacional de 128,88% no período. 
Em 2018 a projeção da população da região II alcançou 229.947 habitantes.  

No período de 1991 a 2010 a população dos municípios da região II era predominantemente 
urbana. Em 2010, a população urbana da região era de 127.786 habitantes e a rural somava 
63.747 habitantes.   

O PIB da região no ano de 2016 correspondeu a 10,28% do PIB estadual (Figura 4.2), com 
destaque para Ariquemes, cujo PIB representou 5,53% do PIB estadual e ocupou o 4º lugar no 
ranking (Quadro 4.2). 

Em 2016 o setor de serviços teve a maior participação na composição do PIB nos municípios da 
região II, com 61,52% (Figura 4.4). As maiores participações no valor adicionado ficaram a cargo 
da administração pública, com exceção de Ariquemes, cuja prestação de serviços não vinculados 
ao serviço público representou 40,30% do PIB municipal. 

 

Figura 4.4 – Composição do PIB da Região II – Ariquemes no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

4.2.2.3 Região III - Jaru 

A região III é formada pelos municípios de Governador José Teixeira, Jaru, Machadinho D’Oeste, 
Theobroma e Vale do Anari. Segundo o Censo do IBGE de 2010 os municípios mais populosos 
são Jaru e Machadinho d’Oeste. 

A soma dos PIB’s dos municípios da região III em 2016, correspondeu a 5,81% do PIB do estado 
(Figura 4.2), com destaque para o município de Jaru, que ocupou também o 6º lugar no ranking 
estadual naquele ano (Quadro 4.2). 

O setor de serviços teve a maior participação na composição do PIB da região III, impulsionado 
principalmente pela prestação de serviços públicos (Figura 4.5). Nos municípios de Governador 
José Teixeira e Theobroma a maior participação do PIB municipal foi da agropecuária, que 
representou respectivamente 51,41% e 46,51% na composição do PIB destes municípios. 

No que diz respeito à renda per capita dos municípios da região III, o município de Jaru 
apresentou a maior renda per capita entre 1991 e 2010. Ao analisar o incremento da renda per 
capita no mesmo período, destaca-se o município de Vale do Anari, que obteve um incremento de 
323,53%.  

A população dos municípios da região III correspondia no ano de 1991 a 80.300 habitantes, 
equivalente a 7,09% da população de Rondônia. Em 2010 a população era de 103.173 habitantes, 
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representando 7,28% da população do estado. A taxa de crescimento populacional total nesta 
região foi de 28,48% neste período. Segundo a projeção populacional publicada pelo IBGE, a 
região III chegou a 120.647 habitantes. 

A maior parte da população da região III encontrava-se na zona urbana. Em 2010, a população 
urbana da região era de 58.822 habitantes e a rural somava 54.863 habitantes. 

 

Figura 4.5 – Composição do PIB da Região III – Jaru no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

4.2.2.4 Região IV - Ouro Preto do Oeste 

A região IV é formada pelos municípios de Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste e 
Vale do Paraíso. O município mais populoso era Ouro Preto do Oeste, com 37.928 habitantes 
(IBGE, 2010) e o município de Nova União o menos populoso, com 7.493. 

A população total dos municípios que compõem a região IV correspondia no ano de 1991 a 
83.857 habitantes. Em 2010 a população teve um decréscimo de 18.348 habitantes, o que 
representou uma taxa de crescimento populacional total de -21,88% neste período. Em 2018, 
segundo a projeção populacional do IBGE, a região continuou a perder parte de sua população, 
chegando a 61.465 habitantes. De acordo com a projeção populacional de 2018, o município 
menos populoso passou a ser Vale do Paraíso, com 6.998 habitantes. 

No período de 1991 a 2010 a população dos municípios da região IV era predominantemente 
urbana. Em 2010, a população urbana da região atingiu 38.441 habitantes e a rural somava 
27.068 habitantes.  

O PIB da região IV correspondeu a 2,89% do PIB de Rondônia em 2016 (Figura 4.2), com 
destaque para de Ouro Preto do Oeste, que ocupou a 10ª posição no ranking estadual (Quadro 
4.2). 

O setor de serviços teve a maior participação na composição do PIB da região IV de forma geral 
(Figura 4.6), impulsionados pela prestação de serviços públicos. Em Nova União e Vale do 
Paraíso a maior participação do PIB municipal foi do setor agropecuário, com 42,55% e 46,17% 
respectivamente. 

No que diz respeito à renda per capita, o município de Ouro Preto do Oeste apresentou a maior 
renda per capita entre 1991 e 2010. 
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Figura 4.6 – Composição do PIB da Região IV - Ouro Preto do Oeste no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

4.2.2.5 Região V - Ji-Paraná 

A região V é formada pelos municípios de Alvorada d’Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, 
Teixeirópolis e Urupá. Segundo o IBGE (2010) o município mais populoso da região era Ji-Paraná, 
com 116.610 habitantes. Em 2018 a população projetada de Ji-Paraná alcançou 127.907 
habitantes.  

Em 2016 o PIB da região V correspondeu a 9,89% do PIB do estado. O setor de serviços teve a 
maior participação na composição do PIB em todos os municípios da região V (Figura 4.7), com 
destaque para Ji-Paraná, com o segundo maior PIB do estado e cujo setor de serviços 
correspondeu a 68,04%.   

O setor de agropecuária ocupou o 2º lugar na composição dos PIB’s municipais, com exceção de 
Ji-Paraná, onde a indústria ocupava a segunda posição na composição do PIB do município no 
período. 

No que diz respeito à renda per capita, o município de Ji-Paraná apresentou a maior renda per 
capita no período entre 1991 e 2010 dentre os municípios da região V.  

A população total da região V em 1991 era de 148.908 habitantes, representando 13,15% de toda 
população do estado. Em 2010 a população total era de 173.644 habitantes. A taxa de 
crescimento populacional total foi de 16,61% neste período. A projeção realizada pelo IBGE em 
2018 indicou uma população de 178.087 habitantes nesta região, com um pequeno decréscimo 
na população dos municípios, com exceção de Ji-Paraná. 

A população dos municípios da região V era predominantemente urbana, com exceção do 
município de Teixeirópolis que possuía uma população predominantemente rural. Em 2010, a 
população urbana da região V somava 133.838 habitantes e a rural 39.806 habitantes.  
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Figura 4.7 – Composição do PIB da Região V – Ji-Paraná no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

4.2.2.6 Região VI - Cacoal 

A região VI é formada pelos municípios de Cacoal, Espigão d’Oeste, Ministro Andreazza, Parecis, 
Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e São Felipe d’Oeste. De acordo com o Censo (2010) e a 
projeção populacional do IBGE para 2018, o município mais populoso da região é Cacoal e o 
menos populoso é Primavera de Rondônia.   

No ano de 1991, a população total dos municípios da região VI somava 150.849 habitantes, 
representando 13,32% da população de Rondônia. Em 2010 a população alcançou 165.829 
habitantes, o equivalente a 10,61% da população do estado. A taxa de crescimento populacional 
total da região foi de 9,93% no período. Em 2018, a projeção do IBGE indica uma população de 
177.222 habitantes na região. 

A soma dos PIB’s dos municípios da região VI em 2016 correspondeu a 9,29% do PIB estadual, 
com destaque para Cacoal e Pimenta Bueno, que ocuparam respectivamente a 5ª e a 8ª posição 
no PIB estadual (Quadro 4.2). 

Em 2016 o setor de serviços tinha a maior participação na composição do PIB em todos os 
municípios da região VI. Em Cacoal o setor de serviços correspondeu a 68,77% de todo o PIB 
naquele ano, impulsionado pela prestação de serviços não relacionados à administração 
municipal. O setor de agropecuária, de modo geral, ocupava o 2º lugar na composição dos PIB’s 
municipais, respondendo por 14,05% do PIB da região VI (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8  – Composição do PIB da Região VI – Cacoal no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018 
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4.2.2.7 Região VII - Vilhena 

A região VII é composta pelos municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, 
Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste e Vilhena. Segundo o IBGE Vilhena era o município populoso 
desta região em 2010 e Pimenteiras do Oeste o menos populoso. 

A população total dos municípios da região VII em 1991 era de 108.038 habitantes, representando 
9,54% da população do estado. Em 2010 a população da região chegou a 137.534 habitantes, 
equivalente a 8,80% da população de Rondônia. A taxa de crescimento populacional total no 
período foi de 27,30%. Em 2018 a projeção da população feita pelo IBGE indicou que havia 
156.201 habitantes na região. 

Em 2016 a região VII representava 9,81% do PIB de Rondônia (Figura 4.2) e o setor de serviços 
tinha a maior participação na composição do PIB da região. No município de Vilhena, que tinha o 
3º maior PIB do estado (Quadro 4.2), os serviços não relacionados à prestação de serviços 
públicos representavam 41,73% do PIB municipal. Em Corumbiara e Pimenteira do Oeste, a 
agropecuária teve uma forte participação na composição do PIB municipal, representando 55,87% 
e 60,54% respectivamente (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 – Composição do PIB da Região VII – Vilhena no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

4.2.2.8 Região VIII - Rolim de Moura 

A região VIII engloba os municípios de Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, 
Castanheiras, Nova Brasilândia d’Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura e Santa Luzia 
d’Oeste. O mais populoso deles, de acordo como o IBGE (2010), era Rolim de Moura, com 50.648 
habitantes e o menos populoso era Castanheiras, com 3.575 habitantes.  

Em 1991, a população total dos municípios da região VIII correspondia a 119.857 habitantes, 
equivalente a 10,58% da população do estado. Em 2010 a população da região chegou a 130.431 
habitantes, representando 8,35% da população de Rondônia. A taxa de crescimento populacional 
total da região foi de 8,82% neste período. Segundo a projeção da população realizada pelo IBGE 
em 2018, a região possui atualmente 130.206 habitantes, ficando praticamente inalterado o 
número de habitantes na região no período de 2010 a 2018. 

O PIB da região VIII em 2016 correspondeu a 6,55% do PIB estadual (Figura 4.2), sendo que o 
município que mais se destacou foi Rolim de Moura, ocupando também o 7º lugar no ranking 
estadual. O setor de serviços se destacava com a maior participação na composição do PIB desta 
região com 57,29%, seguido pela agropecuária, com 22,78% (Figura 4.10). 

Em 2010 a maior da parte da população da região VIII encontrava-se na zona urbana, porém, 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

187 

historicamente verifica-se que a população rural era superior à urbana até o Censo de 2000, tendo 
sido superada nos anos seguintes. Em 2010, a população urbana desta região somava 74.530 
habitantes e a rural 55.901 habitantes. 

 

Figura 4.10 – Composição do PIB da Região VIII – Rolim de Moura no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

4.2.2.9 Região IX - São Francisco do Guaporé 

A região IX é formada pelos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São 
Miguel do Guaporé e Seringueiras. De acordo com os dados do IBGE (2010), o município mais 
populoso era São Miguel do Guaporé e o menos populoso era Seringueiras. Em 2018 a 
população projetada para a região foi de 72.488 habitantes. 

Em 1991 a população total da região IX correspondia a 29.834 habitantes, o que equivalia a 
2,63% da população do estado. Em 2010 a população era de 63.170 habitantes, representando 
4,04% da população estadual. A taxa de crescimento populacional total da região foi de 111,74% 
neste período. 

O PIB da região IX em 2016 correspondia a 3,14% do PIB estadual, sendo que o município 
melhor colocado no ranking estadual era São Miguel do Guaporé, na 13ª posição. 

O setor de serviços tinha a maior participação na composição do PIB da região, com destaque 
para Costa Marques, cujo setor de serviços correspondeu a 63,01% de todo seu PIB no ano de 
2016. A agropecuária ocupava o 2º lugar na composição do PIB da região, com 30,48% (Figura 
4.11).  

No que se refere à renda per capita da região IX, o município de São Francisco do Guaporé 
apresentou a maior renda per capita no período entre 1991 e 2010.  

Na região IX a maior da parte da população encontrava-se na zona rural no período ente 1991 e 
2010, porém a evolução da população urbana no mesmo período mostra uma crescente 
urbanização dos municípios da região, em consonância com o que vem ocorrendo no âmbito 
estadual. Em 2010, a população urbana da região somava 28.591 habitantes e a rural 34.579 
habitantes. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

188 

 

Figura 4.11 – Composição do PIB da Região IX – São Francisco do Guaporé no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

4.2.2.10 Região X - Guajará Mirim 

A região X é formada pelos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, sendo Guajará-Mirim o 
município mais populoso segundo o Censo do IBGE  2010 e a projeção populacional de 2018. 

Em 1991 a população da região X era de 39.831 habitantes e representava 3,52% da população 
do estado. Em 2010 a população alcançou 64.202 habitantes e representou 4,11% da população 
de Rondônia. O crescimento populacional nesta região foi de 24.371 habitantes, com uma taxa de 
crescimento populacional total de 61,19% neste período. Em 2018, segundo o IBGE, a população 
projetada da região seria de 75.540 habitantes. 

A soma do PIB dos municípios da região X em 2016 correspondeu a 2,94% do PIB estadual 
(Figura 4.2), com destaque para Guajará-Mirim, que ocupou também o 9º lugar no ranking 
estadual. 

O setor de serviços, assim como ocorreu em todas as outras regiões do estado, se destacou com 
a maior participação na composição do PIB da região X (Figura 4.12). Em Guajará-Mirim, os 
serviços representaram 76,18% do PIB de 2016. A agropecuária ocupou o segundo lugar na 
composição do PIB da região X, com 17,41%. 

O município de Guajará-Mirim apresentou a maior renda per capita entre 1991 e 2010. O 
município de Nova Mamoré apresentou um incremento da renda per capita entre os anos de 1991 
a 2000 e de 2000 a 2010 mais significativo, com índices de 35,33% e 39,87%. 

No período de 1991 a 2010 a população dos municípios da região X era predominantemente 
urbana. Em 2010, a população urbana da região somava 48.274 habitantes e a rural 15.928 
habitantes. 
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Figura 4.12 – Composição do PIB da Região X – Guajará-Mirim no ano de 2016 

Fonte: IBGE 2018. 

4.2.3 Plano Nacional de Saneamento Básico e Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Em função do caráter integrador, que deve ser levado em conta na construção dos planos de 
resíduos, faz-se necessário considerar os cenários de referência definidos no Plano Nacional de 
Saneamento Básico - PLANSAB, o qual foi ratificado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos - 
PNRS.   

O PLANSAB estudou três cenários de desenvolvimento, denominados de Cenários 1, 2 e 3. O 
Cenário 1 foi adotado como referência para a Política de Saneamento Básico no país no período 
2011-2030, sendo também adotado como referência no PNRS. Assim, apresenta-se adiante uma 
síntese deste cenário de referência, extraído do PLANSAB. 

Cabe notar que o cenário de referência indica um futuro possível e até certo ponto, desejável, 
constituindo o ambiente para o qual se desenvolve o planejamento e suas diretrizes, estratégias, 
metas, investimentos e procedimentos de caráter político-institucional, vislumbrados como 
necessários para alcançar o planejado. 

A concepção do Cenário 1 (Cenário de Referência) partiu da expectativa que a economia 
brasileira apresentará um crescimento razoável no período 2011-2020, a partir da realização das 
reformas estruturais necessárias e da superação de parte dos gargalos existentes na 
infraestrutura econômica, abrindo caminho para que no período de 2021 a 2030 haja um 
crescimento econômico maior. Com isso o Cenário 1 vislumbra que os investimentos em 
saneamento básico no país de 2010 a 2030 se estabilizem em um patamar elevado, se 
comparado com os recursos federais historicamente aplicados no setor. 

De acordo o Cenário 1 do PLANSAB (BRASIL, 2013), em 2030 o Brasil será um país saudável e 
sustentável. A taxa de crescimento econômico de 4% compatível com uma relação dívida/PIB 
decrescente. Espera-se forte integração externa e mercado interno em expansão, com 
significativos avanços do Estado na gestão de suas políticas e ações. Haverá desta forma, um 
aumento dos investimentos do setor público e do setor privado, com expressiva melhoria dos 
indicadores sociais, com redução das desigualdades urbanas e regionais e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 

A manutenção da estabilidade da moeda brasileira (o Real) deverá ser mantida, bem como a 
austeridade na gestão da macroeconomia. O tripé formado pelo regime de metas de inflação, taxa 
de câmbio flexível e superávit primário permanece sendo adotado pela política macroeconômica. 
As taxas de juros nominal e real apresentam trajetória de queda gradual, em função da 
estabilidade do cenário macro e da manutenção da inflação ao redor da meta, o que permite a 
queda da relação dívida/PIB do setor público. O superávit primário é mantido próximo de 2% do 
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PIB. Dessa forma, o equilíbrio das finanças públicas é alcançado com aumento dos investimentos 
estruturadores e estratégicos que preparam o futuro da economia do Brasil. 

A taxa de investimento do setor público (Governo Federal, Estados, Municípios e Estatais) se 
amplia no período. A inflação permanece sob controle em função da calibragem da taxa de juros 
básica da economia no âmbito do regime de metas de inflação, bem como devido à estabilidade 
do grau de utilização da capacidade produtiva. 

No período 2021-2030 segue um novo ciclo de investimentos, com aumento na taxa de 
investimento, mas de forma moderada. Quanto à relação dívida/PIB, esta mantém sua trajetória 
de queda, alcançando 14,4% em 2030. 

O Governo Federal consegue aprovar no Congresso Nacional reformas estruturais importantes 
que contribuem para melhorar o ambiente microeconômico. Entre 2021 e 2030, a taxa de 
consumo do Governo e a taxa de consumo privado se reduzem abrindo espaço para crescimento 
do investimento, que em contrapartida se manifesta no aumento da poupança pública e privada. 

Mudanças no marco regulatório dos segmentos mais concentrados da economia estabelecem o 
equilíbrio entre a proteção ao consumidor e o estímulo ao investimento, reforçando as entidades 
reguladoras e viabilizando a ampliação dos investimentos em saneamento básico. 

O aumento no patamar de investimentos públicos por parte do Governo Federal em relação ao 
PIB (de 4,4% em 2012 para 6,0% em 2030) com recursos do Orçamento Geral da União, 
orçamento de investimento das estatais, emendas parlamentares, implementação do PAC e de 
outros programas de Governo, à medida que a economia registra elevadas taxas de crescimento. 
A combinação do aprofundamento do ajuste fiscal com as reformas microeconômicas e com o 
aumento do investimento público promove a reativação dos investimentos produtivos privados e 
permite maior atração de investimentos diretos estrangeiros. 

O Cenário 1 de referência admite que os investimentos federais anuais em saneamento básico se 
elevem para uma média anual de R$ 17,5 bilhões até 2023 e reduzindo-se para uma média de R$ 
13,3 bilhões nos anos seguintes, até 2033. Registra-se que esse montante de investimentos é 
compatível com a previsão de recursos federais para saneamento básico no âmbito do PAC 2 (R$ 
45 bilhões, em quatro anos) e corresponde ao cumprimento das metas do PLANSAB. Portanto, 
neste Cenário, os investimentos federais em saneamento básico, a preços constantes de 2012, 
corresponderiam a um valor total de R$ 300 bilhões, no período 2014-2033. Neste cenário, o país 
se qualifica como provedor dos serviços públicos e condutor de políticas públicas de saneamento 
básico. Paralelamente, o Estado Brasileiro consolida-se com avanços na capacidade de gestão de 
suas políticas e ações. Há o amadurecimento da capacidade de planejamento integrado e a 
criação de instrumentos capazes de orientar políticas, programas e projetos, favorecendo políticas 
de Estado, com continuidade entre mandatos governamentais nos diferentes níveis federativos. 
Existe forte cooperação, consorciamento e coordenação entre os entes federativos, com 
incentivos para melhoria das inter-relações. Fortalece-se a participação social nos três entes 
federados, com maior influência na formulação e implementação das políticas públicas, 
particularmente de desenvolvimento urbano. 

Com os avanços na educação ao longo dos próximos vinte anos, o Brasil registra importante 
redução da pobreza e das desigualdades sociais, acompanhada da melhoria dos indicadores 
sociais de saúde, saneamento e segurança, refletida no forte crescimento do IDH. 

Ocorrem grandes avanços no desenvolvimento tecnológico, com foco na baixa emissão de 
carbono e na adoção dos princípios orientadores da Lei nº 11.445/2007, especialmente a 
universalização dos serviços, a promoção da equidade social, o estímulo à adequada regulação 
dos serviços e o planejamento com base em critérios técnicos e sociais com vistas à melhoria da 
qualidade de vida e das condições ambientais e à proteção da saúde. 

Na Figura 4.13 é apresentada uma síntese com as principais características do cenário de 
referência adotado no PLANSAB e PNRS. 
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Figura 4.13 - Síntese com as principais características do Cenário de Referência adotado no Plano Nacional 
de Saneamento Básico e Plano Nacional de Resíduos Sólidos.  

Fonte: PLANSAB 

4.3 Projeção de cenário para o PERS/RO 

A projeção dos cenários foi elaborada considerando um horizonte de 20 anos. Considerou-se a 
projeção de três cenários de desenvolvimento que apresentassem características distintas quanto 
ao ambiente econômico, às expectativas da sociedade, às demandas dos serviços públicos de 
saneamento básico, saúde, além de demandas do setor industrial e agrosilvopastoril e setor 
comercial.  

Estes cenários se divergem no que concerne aos desafios e estratégias de estruturação das 
atividades socioeconômicas, refletindo em diferentes formas de utilização dos recursos naturais e, 
consequentemente, na dinâmica dos resíduos sólidos, tanto nas dimensões de geração e gestão, 
planejamento e educação socioambiental. 

A partir da avaliação dos três cenários, será eleito o “Cenário Preferencial” para o qual serão 
dimensionadas as diretrizes estratégicas, proposições de metas, programas e ações para a 
gestão de resíduos sólidos no estado de Rondônia, observando-se as considerações já 
estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

Em uma abordagem mais ampla, pode-se afirmar que a caracterização dos resíduos sólidos e a 
geração per capita possuem uma relação com o desenvolvimento econômico de uma região, o 
poder aquisitivo e o correspondente consumo da população dessa região. Dessa forma, espera-se 
que os indicadores de geração per capita de resíduos sólidos das cidades mais ricas e maiores 
sejam superiores aos indicadores das cidades menores e mais pobres.  



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

192 

Para o desenvolvimento dos cenários foram considerados os problemas que apresentam relações 
mais diretas com a geração e gestão de resíduos sólidos, a saber: 

- Aspectos demográficos e populacionais; 

- Aspectos econômicos, em especial o PIB; 

- Demanda e qualidade por serviços públicos de saneamento; 

- Qualidade de vida;  

- Aplicação do PERS. 

Ao final da descrição do cenário foi realizada a prospecção das condições de gestão dos resíduos 
sólidos em face das condições previstas no cenário.  

Para os três cenários foi considerada a mesma taxa de crescimento populacional, cuja projeção 
foi baseada na regressão geométrica. 

4.3.1 Cenário 1 – Tendência 

O Cenário 1 para o PERS/RO foi projetado a partir das principais tendências de desenvolvimento 
socioeconômico observadas em Rondônia no passado recente, considerando, para o futuro, uma 
baixa influência de vetores estratégicos de desenvolvimento, associados a algumas capacidades 
de modernização socioeconômica e de desempenho do sistema urbano. 

A taxa de crescimento populacional para o período 2000-2010 foi de 1,24%, sendo esta taxa 
usada de referencial para o PERS. Em um horizonte de 20 anos, ou seja, em 2038, a população 
do estado de Rondônia será de 2.206.249 habitantes. A distribuição em horizontes de curto, 
médio e longo prazo, considerando a população do final do período, é apresentada no Quadro 
4.4.  

Quadro 4.4 – População total projetada para o estado de Rondônia, considerando os horizontes de curto, 
médio e longo prazo, segundo dados de projeção da população por regressão geométrica. 

Horizontes População 

Curto prazo 2019 -2023 1.833.887 

Médio prazo 2024 – 2029 1.974.628 

Longo prazo - 2030-2038 2.206.249  

 Neste cenário, restam poucas opções para o Governo Estadual dinamizar a economia no interior 
do estado, reflexo de uma política de austeridade fiscal e controle dos gastos públicos. Tal política 
refletirá na manutenção da tendência de êxodo rural, com movimentos imigratórios voltados 
principalmente para Porto Velho. 

Com relação ao PIB, espera-se uma estagnação na taxa de crescimento médio anual, partindo do 
pressuposto que os investimentos em infraestrutura, por parte do Estado e do Governo Federal, 
serão consideravelmente reduzidos, refletindo desta forma, no desenvolvimento das regiões. Para 
o período de curto prazo, projeta-se uma taxa de crescimento médio do PIB próximo de 2%, indo 
a 3,5% a partir de 2024 e permanecendo neste patamar, com pequenas oscilações até 2038. 

Em relação à distribuição do PIB pelas regiões do estado de Rondônia, haverá poucas mudanças, 
sendo que em decorrência do aumento da taxa de urbanização em Porto Velho, a participação do 
PIB da região metropolitana será de 50% no curto e médio prazo, alcançando os 60% no longo 
prazo. A contribuição dos setores no PIB se manterá a mesma observada atualmente, com o setor 
de serviços apresentando os maiores valores de contribuição proporcional. 

As ações voltadas para concepção e melhoria dos serviços públicos são pouco significativas, em 
virtude principalmente do recuo dos investimentos governamentais. Com isto, embora 
empreendimentos de infraestrutura sanitária tenham sido viabilizados mediante aporte de recursos 
federais, a ausência de integração de recursos entre os entes federativos para gestão dos 
equipamentos conduz ao seu sucateamento e à ineficiência operacional. Embora o Ministério 
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Público mantenha a linha de fiscalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a ausência de 
capacitação de mão de obra para operação dos sistemas de gestão integrada acaba 
enfraquecendo o manejo de resíduos sólidos.  

Os consórcios públicos existentes, embora estejam regularizados, seguem com suas atividades 
abaixo do ponto de equilíbrio financeiro, devido principalmente à inadimplência dos pequenos 
municípios. Com isto, os serviços de gestão de resíduos sólidos continuam sendo realizados de 
forma individualizada pela maior parte deles e em decorrência dos interesses políticos, continuam 
sendo realizados sem cobrança de taxas.  

As ações previstas e as diretrizes do PERS não são alcançadas, devido principalmente à 
ausência do Estado na aplicação das leis e metas previstas para a gestão de resíduos sólidos. O 
reflexo dessa ausência é o aparecimento de inúmeros lixões clandestinos nas periferias e 
comunidades rurais, atingindo diretamente as condições de saúde das populações mais 
vulneráveis. 

Os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, em sua maioria, continuam ocorrendo de 
forma insalubre e com equipamentos defasados, inclusive nos municípios que integram os 
consórcios.  

Os resíduos de construção civil, principalmente nas cidades de menor porte continuam sendo 
descartados de forma irregular. O mesmo ocorre com os resíduos de saúde e de saneamento, em 
especial nos municípios com menos de 30 mil habitantes 

Os resíduos de saúde que são corretamente gerenciados limitam-se aos de origem hospitalar, 
ainda assim apenas nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Os demais resíduos são 
dispostos irregularmente e alguns ainda são coletados pelo próprio sistema de limpeza urbana. 
Este cenário se mantém pelos próximos 10 anos. A partir de então em decorrência do aumento de 
fiscalização, os municípios-polo das regiões iniciam um processo de fiscalização e cobrança pela 
coleta e destinação final de RSS coletado fora das unidades hospitalares.  

O manejo dos resíduos de saneamento se mantém inalterado no curto e médio prazo, com o 
lançamento do lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) e nas Estações de 
Tratamento de Água (ETA’s), predominantemente em corpos hídricos. No horizonte de longo 
prazo, espera-se um aumento pontual na fiscalização, levando os grandes geradores a adequar 
sua gestão. 

As empresas e indústrias de grande porte realizam o descarte dos resíduos perigosos de forma 
adequada, o que não ocorre nas pequenas e médias empresas. A fiscalização torna-se um pouco 
mais efetiva apenas no médio prazo, contudo o descarte irregular ainda poderá ser encontrado 
nos municípios de pequeno porte. Devido também à falta de fiscalização, o inventário de resíduos 
industriais mantem-se defasado, ocorrendo apenas duas atualizações no horizonte de 20 anos do 
PERS. 

Os resíduos dos serviços de transporte também sofrem poucas mudanças na forma de sua gestão 
ao longo do horizonte do plano. Aqueles gerados nos portos da capital (Porto Velho) têm uma 
gestão mais eficiente. Nos terminais rodoviários, embora sejam mantidos equipamentos para 
coleta seletiva, a ausência de uma política efetiva de educação ambiental faz com que a 
segregação seja pouco significativa e a maioria dos resíduos continuam sendo encaminhados 
para os aterros sanitários, sem qualquer tipo de segregação ou recuperação.  

Os resíduos de mineração continuam com geração pouco significativa no estado de Rondônia no 
curto e médio prazo e grande parte dos pequenos geradores não cumprem seus planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos, em especial os extratores de areia e cascalho.   

A coleta dos resíduos de logística reversa funciona parcialmente, para equipamentos eletrônicos e 
embalagens de agrotóxicos no curto prazo, havendo uma alteração no médio prazo. No que tange 
às embalagens de agrotóxicos, a cobrança e a fiscalização sobre pequenos geradores ganha 
impulso apenas no horizonte de 10 anos, porém, ela ainda ocorrerá de forma pontual, tendo em 
vista que apenas a fiscalização do estado se mantém atuante. 
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No que diz respeito à coleta seletiva e à reciclagem, em decorrência da estagnação econômica, o 
custo dos materiais desestimula a atividade de catação, principalmente de forma cooperada e/ou 
associativa, levando a perda de força das classes dos catadores.  

A ausência de publicação de normas legais, principalmente as legislações suplementares pelos 
municípios, contribui para um cenário de insegurança jurídica quanto aos procedimentos e normas 
de gestão. A fiscalização ambiental ocorre de forma pontual pela SEDAM, pelo Ministério Público 
e pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, em razão da extensão das áreas e serviços a 
serem fiscalizados. 

Nesse cenário, a interferência privada restringe-se ao mero cumprimento da legislação aplicável, 
que mesmo assim é pouco efetiva em decorrência da fragilidade do sistema de fiscalização do 
estado e municípios. Por sua vez, a iniciativa pública não prioriza o saneamento como item 
estratégico ao desenvolvimento, levando, consequentemente, à estagnação e à perda de 
investimentos realizados no componente de resíduos sólidos no período de horizonte de 20 anos 
do PERS/RO. 

4.3.2 Cenário 2 – Possível 

A projeção do Cenário 2 é resultado das principais tendências de desenvolvimento 
socioeconômico ocorridas no estado de Rondônia nos últimos 10 anos, considerando para o 
horizonte do PERS/RO, uma moderada influência de vetores estratégicos de desenvolvimento, 
associados à capacidade de modernização socioeconômica, por parte do governo estadual. 

A taxa de crescimento populacional analisada é a mesma para os três cenários aqui projetados, 
sendo que no período de 2000 a 2010 foi de 1,24%. Esta taxa será usada como referencial para o 
PERS/RO. Em um horizonte de 20 anos, ou seja, em 2038, a população do estado de Rondônia 
será de 2.206.249 habitantes. A redução dos gastos públicos e a reação positiva do mercado 
financeiro ao novo Governo Federal contribuem para a economia reencontrar o caminho do 
crescimento, porém, o número de desempregados continua alto, mantendo uma alta ociosidade 
da capacidade instalada dos meios de produção. O Produto Interno Bruto cresce em uma taxa 
média anual de 3% no curto prazo, evolui para 4% no médio prazo e estabiliza-se em 5,5% a 
partir de 2029.   

O fluxo migratório das áreas rurais para os maiores centros estabiliza-se a partir de 2024, com o 
fortalecimento do agronegócio e a recuperação econômica dos pequenos municípios. 

Os investimentos do Governo Federal no estado de Rondônia se concentram no curto prazo na 
melhoria dos modais de transporte e isso reduz os custos de escoamento de grãos até Porto 
Velho. No médio prazo tem início as obras de melhoria dos sistemas de abastecimento de água 
nos municípios de pequeno porte e implantação de sistema de tratamento de esgoto e manejo de 
resíduos sólidos nos municípios de médio e grande porte, alcançando todo o estado no longo 
prazo.  

Os consórcios públicos de gestão integrada de resíduos sólidos se consolidam como opção viável 
para os municípios realizarem a gestão de seus resíduos, apesar da inadimplência financeira 
ainda ocorrer no curto prazo. A partir do médio prazo, 70% dos municípios do estado de Rondônia 
estão consorciados para a gestão dos resíduos, subindo gradualmente até alcançar todos os 
municípios, no longo prazo. 

As ações previstas e as diretrizes do PERS/RO são alcançadas no longo prazo, com o 
atingimento das metas previstas para a gestão de resíduos sólidos. As ações de fiscalização 
conjunta do Ministério Público e estado levam ao encerramento dos lixões a partir do médio prazo, 
favorecendo o surgimento de novos consórcios municipais e a melhoria no manejo dos resíduos. 

Os resíduos de construção civil, ainda são descartados de forma irregular nos pequenos 
municípios. Este quadro muda no médio prazo, com o aumento da fiscalização em todos os 
municípios por parte do poder público local e a publicação de legislação específica. O mesmo 
ocorre com os resíduos de saúde e de saneamento, que passam a ser fiscalizados com mais 
frequência. 
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Os resíduos de saúde coletados por empresas especializadas são corretamente gerenciados ou 
por veículos públicos devidamente adaptados. A falta de fiscalização facilita o descarte irregular, 
que decresce no médio prazo em todo o estado. Nos municípios acima de 50 mil habitantes a 
regularização da coleta já ocorre no curto prazo. 

O manejo dos resíduos de saneamento se mantém inalterado no curto prazo, com o lançamento 
diretamente em corpos hídricos, nos pequenos e médios municípios. A implantação de obras de 
saneamento nos municípios pelo Governo Federal e o aumento da fiscalização reduz o descarte 
irregular no médio prazo.   

Os resíduos industriais são descartados da forma adequada pelos grandes geradores, no curto 
prazo. No médio prazo, as pequenas e médias empresas passam a se adequar com o aumento 
da fiscalização. O descarte irregular continua pontualmente nos municípios menores até o longo 
prazo.  

Em relação aos resíduos de mineração, a fiscalização por parte do estado e dos municípios torna-
se mais atuante no curto e médio prazo, com a abertura de novas jazidas de extração de diversos 
minérios no estado. Os grandes geradores atendem aos respectivos PGRS, postura que não é 
seguida pelos pequenos geradores, em especial as empresas de extração de areia e cascalho.   

No curto e médio prazo os resíduos dos serviços de transporte fiscalizados com frequência são 
aqueles gerados nos portos, em Porto Velho. Nos terminais rodoviários, o descarte não faz 
nenhuma diferenciação quanto aos demais resíduos sólidos urbanos, sendo encaminhados para 
os aterros e lixões municipais. No médio prazo, a realização de campanhas de educação 
ambiental e a instalação de equipamentos para coleta seletiva faz com que a segregação seja um 
pouco mais significativa nos terminais de passageiros, alcançando melhores resultados apenas no 
longo prazo. 

O valor de venda dos materiais reciclados tem uma pequena recuperação, que estimula o 
mercado de materiais recicláveis. Com isso a atividade de catação, principalmente através de 
cooperativas e associações de catadores tem um novo impulso e se expande no estado de 
Rondônia, ainda no curto prazo.   

Os resíduos de logística reversa que são coletados com maior eficácia no curto prazo são as 
embalagens de agrotóxicos e baterias (veicular e de celulares). A realização de campanhas de 
conscientização e a aplicação mais rígida da legislação melhoram este quadro, no médio prazo. 
Os comerciantes e fabricantes de defensivos agrícolas intensificam campanhas de 
conscientização quanto à devolução das embalagens vazias de agrotóxicos, aumentando o 
percentual de descarte correto destas embalagens.    

As legislações suplementares que dão respaldo à gestão e manejo dos resíduos começam a ser 
publicadas pelos municípios, já no curto prazo. A fiscalização ambiental ocorre com maior 
frequência pela SEDAM, pelo Ministério Público e pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, 
porém, ainda enfrenta dificuldade de logística em razão da extensão territorial a ser fiscalizada e 
da estrutura de apoio disponibilizada. 

4.3.3 Cenário 3 – Desejável 

O Cenário 3 se desenvolve a partir de uma projeção otimista das principais tendências de 
desenvolvimento social e econômico ocorridas em Rondônia na última década, considerando para 
o horizonte do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/RO), uma influência positiva de 
vetores estratégicos de desenvolvimento, aliados à capacidade de modernização socioeconômica 
por parte do governo estadual de Rondônia. 

Assim como observado nos cenários 1 e 2, a projeção da população é calculada com base na 
regressão geométrica. A escolha baseia-se na taxa de crescimento anual de 1,24% no período 
2000-2010. No período ocorreu um incremento na taxa de urbanização de 9,59% até 2010, 
atingindo uma taxa de 73,66%. Em um horizonte de 20 anos a população de Rondônia alcançaria 
2.206.249 habitantes em 2038 (Quadro 4.5).  
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Quadro 4.5 - População total projetada para o estado de Rondônia considerando os horizontes de curto, 
médio e longo prazo, segundo dados de projeção da população por regressão geométrica 

Horizontes População 

Curto prazo 2019 -2023 1.833.887 

Médio prazo 2024 – 2029 1.974.628 

Longo prazo - 2030-2038 2.206.249  

No curto prazo, as ações do Governo Federal em Rondônia priorizam a melhoria dos modais de 
transporte para escoamento de soja e milho até o porto graneleiro de Porto Velho. Os resultados 
no médio prazo englobam a viabilização da produção agrícola e das agroindústrias, contribuindo 
de forma significativa na geração de emprego e renda. Ainda no médio prazo, tem início inúmeras 
obras de saneamento em diversas cidades, estendendo-se por todo o estado no longo prazo. 

No que tange ao Produto Interno Bruto, há uma melhoria na taxa de crescimento já no curto 
prazo. Este cenário se mantém alinhado às projeções nacionais que preveem um crescimento do 
PIB no período de médio a longo prazo. Assim, as projeções do PIB para o curto prazo são de 
crescimento médio de 3,5%, subindo para 5% no médio prazo e estabilizando em 7,5% em 2038.  

O setor de serviços continua com a maior participação do PIB, fruto do aumento dos investimentos 
públicos e, consequentemente, do investimento privado. Os investimentos em saneamento, 
fomentados pelas esferas Federal e Estadual também colaboram com a melhoria do PIB em 
decorrência da implantação das infraestruturas e operação dos sistemas. As próprias ações 
derivadas do PERS/RO também atuam como fomentadores do setor de serviços nos municípios 
do estado de Rondônia. No curto prazo, o orçamento da União ainda prioriza recursos de 
infraestrutura para transporte; porém, no médio prazo, os investimentos em saneamento são mais 
significativos quando comparados até o período de 2023, inclusive os provenientes de emendas 
parlamentares.  

Em termos de regionalização do PIB, Porto Velho continua sendo a principal força propulsora do 
estado de Rondônia, porém, as demais regiões aumentam sua contribuição em decorrência da 
dinamização da economia regional, em especial devido ao desenvolvimento do agronegócio 
(piscicultura, bovinocultura, suinocultura, soja e café). 

Os indicadores de qualidade de vida, dentre eles o IDH-M, apresentam melhoria em todas as 
regiões. Embora a Região I - Porto Velho continue com os valores mais altos do estado, haverá 
uma redução entre as desigualdades regionais, fruto da dinamização da economia de Rondônia. 
Assim, no horizonte de curto prazo, espera-se que todas as regiões estejam classificadas como 
IDH-M Médio. No horizonte de longo prazo, espera-se que a região VII - Vilhena e a região VI – 
Cacoal, alcancem valores de IDH-M Alto, conforme situação já existente para a Região I. 

Os consórcios públicos de gestão integrada de resíduos sólidos se consolidam como opção viável 
para os municípios realizarem a gestão de seus resíduos, apesar da inadimplência financeira 
ainda ocorrer no curto prazo. Em razão da efetividade destes consórcios, todos os municípios do 
estado optam pela criação e efetivação de novos consórcios, inclusive Porto Velho. A partir deste 
cenário, a gestão de resíduos sólidos urbanos torna-se mais eficiente e eficaz ao longo do tempo. 
As metas e diretrizes previstas no PERS/RO serão alcançadas e seguidas no longo prazo, sendo 
periodicamente revisadas.  

Este cenário econômico otimista favorece o aumento da geração de resíduos sólidos no horizonte 
de curto prazo, em função da melhoria do poder de compra da população rondoniense frente às 
mudanças socioeconômicas ocorridas no estado. Contudo, a partir do médio prazo, a taxa de 
geração de resíduos se estabiliza devido aos resultados das políticas de gestão, em especial 
aquelas voltadas para a não geração e a reutilização dos resíduos.  
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Os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos passam por um processo de restruturação no 
curto prazo. Os futuros consórcios, e os atuais, assumem a demanda pela prestação do serviço 
de limpeza urbana, possibilitando a sistematização da forma de coleta e gestão dos resíduos.  

Na coleta domiciliar a mudança de hábito ocorre de forma mais lenta. No período de médio prazo, 
o percentual de participação da população na segregação dos resíduos é de 50%, alcançando 
valores de 80% até o final do horizonte de longo prazo. Em função dos incentivos da cadeia de 
reciclagem e da formalização das atividades dos catadores, o mercado dos recicláveis torna-se 
sustentável num horizonte de médio prazo. O pagamento pelos serviços de catação é absorvido 
pelo poder público nas cidades de maior porte, com sistema de coleta operado pelos consórcios 
de resíduos. A fiscalização da gestão dos resíduos no âmbito estadual e municipal torna-se mais 
eficiente e integrada.  

No curto prazo, a SEDAM reestrutura seu sistema de fiscalização e opera um sistema de 
informações sobre resíduos sólidos, que passa a ser requisito para manutenção e renovação das 
licenças ambientais. Na esfera municipal, em decorrência dos serviços de coleta estarem a cargo 
dos consórcios, as prefeituras podem realocar recursos nas áreas de fiscalização ambiental, 
aumentando a fiscalização sobre geradores particulares, por meio das Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente. As políticas de educação ambiental são incorporadas cada vez mais à rotina dos 
municípios, sendo pauta nas escolas e repartições públicas. Para tanto, o desenvolvimento de 
programas voltados para o consumo consciente, sistemas de coleta seletiva e práticas 
sustentáveis, são incorporados em 100% das escolas públicas até o final do período de médio 
prazo. 

A implantação da coleta seletiva permite que os resíduos comerciais passem a ter um retorno 
financeiro mais atrativo de mercado no longo prazo, sendo valorizado pela pouca ou inexistente 
contaminação.  

A geração de resíduos da construção civil (RCC) se mantém próxima aos padrões atuais até o 
curto prazo. A partir do longo prazo, a taxa de geração começa a decair em função do uso de 
insumos e processos mais eficazes e eficientes. A incorporação do uso dos materiais 
provenientes dos RCC ganha impulso a partir do médio prazo. A implantação de soluções locais 
para disponibilização e tratamento dos resíduos de construção civil tornam-se efetivas em médio 
prazo. Assim, espera-se que até o final do horizonte de longo prazo, as áreas com locais de 
disposição irregular sejam apenas pontuais, limitando-se aos municípios de grande porte. 

Quanto aos resíduos industriais, espera-se que a médio prazo ocorra uma redução nas taxas de 
geração e periculosidade dos resíduos, fruto dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 
Com a melhoria da fiscalização ambiental, tanto na esfera estadual como municipal, as indústrias 
de pequeno e médio porte terão seus processos produtivos pautados na gestão adequada dos 
resíduos, passando a cumprir os PGRS que elas apresentarão em seus processos de 
licenciamento ambiental.  

As taxas de geração de resíduos serviço de saúde (RSS) se mantêm próximas às atuais até o 
horizonte de curto prazo. A partir desse período, mudanças de hábito e procedimentos contribuem 
para redução da taxa de geração, que se manterá em queda ao longo de todo o restante do 
horizonte do plano. Quanto ao manejo de RSS, as melhorias já ocorrem no curto prazo, devido ao 
aumento da fiscalização municipal sobre os pequenos e médios geradores. Assim, até o horizonte 
de curto prazo, todos os geradores de RSS estarão devidamente cadastrados, sendo obrigados a 
realizar a disposição adequada destes resíduos. Para tanto, equipamentos para o tratamento e 
disposição final de RSS terão sua oferta aumentada no estado de Rondônia até o período de 
médio prazo.  

No que concerne aos resíduos de saneamento, as taxas de geração tendem a aumentar em 
função do próprio aumento da oferta de serviços de saneamento, em especial de tratamento de 
esgoto, sendo que no horizonte de 20 anos, espera-se um amento de 50% na geração dos lodos. 
Contudo, em decorrência da maior fiscalização e conscientização dos operadores de estações de 
tratamento de água e esgoto, a gestão de resíduos e saneamento passa a ser adequadamente 
operacionalizada pelo Estado e pelos Sistemas Autônomos de Água e Esgoto. Em médio prazo 
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espera-se que o desenvolvimento e a implantação de técnica de tratamento de lodo viabilizem seu 
aproveitamento, especialmente como fertilizante agrícola. 

Em relação aos resíduos de mineração, as taxas de geração mudam pouco em relação ao cenário 
atual. Contudo, com a melhoria da fiscalização, os pequenos geradores passam a executar os 
PGRS, reduzindo dessa forma a degradação de áreas decorrentes da exploração de areia e 
cascalho. As grandes mineradoras instaladas no estado se mantêm regularizadas quanto à gestão 
e ao atendimento da legislação de resíduos.  

Quanto aos resíduos de transporte, nos municípios-polo das regiões, são firmados, a curto prazo, 
acordos de cooperação com associações locais de catadores, que passam a realizar a coleta dos 
materiais recicláveis gerados nos terminais rodoviários. As campanhas de educação ambiental 
contribuem para que funcionários e usuários façam o consumo consciente e o descarte dos 
resíduos em locais adequados. Com isso, espera-se que até o final do horizonte de médio prazo, 
todos os municípios que disponham de terminal rodoviário já possuam um sistema em operação 
para a gestão dos resíduos sólidos. Os aeroportos regionais, devido a exigência de apresentação 
de PGRS e fiscalização mais efetiva, realizam a gestão adequada de seus resíduos, inclusive com 
soluções locais para tratamento de resíduos perigosos. Até o final do horizonte de longo prazo 
todos os aeroportos em operação estarão devidamente regularizados quanto à gestão de seus 
resíduos. No caso dos portos, não são esperadas mudanças significativas quando comparado ao 
cenário atual, tendo em vista que a manutenção de suas licenças ambientais (processo de 
renovação) exige as evidências de cumprimento do PGRS. 

As ações voltadas para logística reversa amadurecem no estado de Rondônia para todas as 
tipologias de resíduos que se aplicam, contudo, esta perspectiva é alcançada apenas de médio 
para longo prazo. A gestão dos resíduos recicláveis em Rondônia inicia sua estruturação e 
sistematização já no curto prazo, fruto das ações da SEDAM, em parceria com Ministério Público, 
com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e com os próprios consórcios de resíduos. Num 
primeiro instante, os resíduos de origem comercial são os que são melhor incorporados à cadeia 
de reciclagem.  

No âmbito jurídico, em função do fortalecimento da atuação dos consórcios em parceria com o 
estado e com os municípios, há a publicação de normas jurídicas para suplementar a legislação 
federal e estadual. São estabelecidos dispositivos legais regulamentando as responsabilidades e 
ações que devem ser tomadas por todos os atores envolvidos na gestão de resíduos sólidos das 
diferentes tipologias. 

De forma geral, a participação do setor privado transcende o simples cumprimento da legislação, 
em decorrência do amadurecimento da consciência ambiental da sociedade e da estrutura de 
fiscalização dos órgãos ambientais. Assim, a iniciativa privada adota uma postura proativa em 
relação à gestão dos resíduos sólidos, inclusive com apoio ao poder público na gestão de 
resíduos sólidos urbanos, principalmente com pesquisas para o tratamento de resíduos e o uso de 
materiais recicláveis como insumos. 

Por sua vez, a administração pública, nos três entes federados, torna-se mais ativa quanto à 
gestão, execução e fiscalização de ações com manejo de resíduos sólidos. Além dos 
investimentos em infraestrutura, a inclusão da universalização do saneamento como eixo 
estratégico ao desenvolvimento colabora para a atuação mais presente e ativa do Estado. 

4.4 Escolha do cenário de referência 

Tendo em vista os cenários apresentados no presente estudo, será considerado para fins de 
planejamento da gestão de resíduos no Estado de Rondônia, o Cenário 2, o qual passa ser 
denominado de “Cenário de Referência”. Este cenário alinha-se ao Cenário de Referência 
adotado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos.  

Cabe salientar que através das revisões do PERS, a intervalos de quatro anos, os cenários serão 
revistos de forma a adequar o planejamento de acordo com a realidade que tenha se desenhado 
no período. 
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5 PROPOSIÇÃO DE NORMAS E DIRETRIZES PARA A DISPOSIÇÃO FINAL 
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE REJEITOS 

5.1 Dispositivos legais e normativos 

A implantação de toda e qualquer obra/projeto para o recebimento de resíduos sólidos, 
independentemente de sua tipologia, deve, obrigatoriamente, observar os preceitos e diretrizes 
estabelecidos em leis e normas já existentes sobre o tema.  

Sem a pretensão de esgotar a matéria e salvo pela possível atualização ou edição de diretrizes 
legais e normativas relacionadas à gestão dos Resíduos Sólidos, citam-se as leis, os decretos, as 
resoluções e as normas de âmbito nacional e estadual, quando existentes: 

a) LEIS FEDERAIS 

• Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 - Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

• Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 
1990, nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a 
Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

• Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

b) LEIS ESTADUAIS 

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

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

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

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

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

c) DECRETOS FEDERAIS 

• Decreto n° 875, de 19 de julho de 1993 - Promulga o texto da Convenção sobre o Controle 
de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

• Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 - Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 
1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. 

• Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 - Institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis, e dá outras providências. 
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• Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei n° 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

• Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010 - Institui o Programa Pró-Catador, denomina 
Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais 
Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de 
Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e 
funcionamento, e dá outras providências. 

d) RESOLUÇÕES 

• Resolução CONAMA nº 5, de 05 de agosto de 1993 - Dispõe sobre o gerenciamento de 
resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

• Resolução CONAMA nº 6, de 19 de setembro de 1991 - Dispõe sobre o tratamento de 
resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

• Resolução CONAMA N° 264 de 26 de agosto de 1999 - Trata de co-processamento de 
resíduos em fornos de clinquer para fabricação de cimento. 

• Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001. - Estabelece o código de cores para 
os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 
transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

• Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

• Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre o Inventário 
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

• Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002 - Dispõe sobre procedimentos e 
critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. Foi alterada 
pela Resolução 386/06. 

• Resolução CONAMA nº 348 de 16 de agosto de 2004 - altera a Resolução CONAMA n. 
307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

• Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 - "Dispõe sobre a classificação dos 
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.". Alterada 
pelas Resoluções nº 370, de 2006, nº 397, de 2008, nº 410, de 2009, e nº 430, de 2011. 
Complementada pela Resolução nº 393, de 2009. 

• Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a 
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

• Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 - Dispõe sobre o recolhimento, coleta 
e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. Revoga a Resolução nº 09, 
de 1993. Alterada pela Resolução nº 450, de 2012.  

• Resolução CONAMA n° 375 de 29 de agosto de 2006 - Define critérios e procedimentos, 
para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto 
sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências. 

• RESOLUÇÃO CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008 – “Dispõe sobre a classificação e 
diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 
providências”. 
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• Resolução CONAMA nº 401 de 4 de novembro de 2008 - Estabelece os limites máximos 
de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional 
e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras 
providências. 

• Resolução CONAMA nº 404, de 11 de novembro de 2008 - Estabelece critérios e diretrizes 
para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos 
urbanos. 

• Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre critérios e valores 
orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e 
estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 
substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 

• Resolução CONAMA nº 431 de 24 de maio de 2011 - Altera o art. 3º da Resolução nº 307, 
de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 
estabelecendo nova classificação para o gesso. 

• Resolução CONAMA nº 448 de 19 de janeiro de 2012 - Altera os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 
9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA nas definições de: Aterro de resíduos classe A de reservação de 
material para usos futuros, área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e 
resíduos volumosos, gerenciamento de resíduos sólidos, gestão integrada de resíduos 
sólidos. 

• Resolução CONAMA nº 450 de 23 de junho de 2012 -  Altera a Resolução CONAMA nº 
362/05 art. 24 – A Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente- CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de 
óleo lubrificante usado ou contaminado. 

• Resolução CONAMA nº 452 de 02 de julho de 2012 - "Dispõe sobre os procedimentos de 
controle da importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da 
Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu 
Depósito." Revoga as Resoluções nº 08/1991, nº 23/1996, nº 235/1998 e n° 244/1998. 

• Resolução CONAMA nº 465 de 05 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre os requisitos e 
critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de 
estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, 
vazias ou contendo resíduos. 

• Resolução RDC ANVISA nº 222 de 18 de março de 2018 - Regulamenta as Boas Práticas 
de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Revoga 
a Resolução RDC Anvisa nº 306, de 7 de dezembro de 2004. 

e) PORTARIAS 

• Portaria Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre os 
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 
seu padrão de potabilidade. 

f) NORMAS ABNT 

Da mesma forma, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, também estabelece em 
algumas Normas os critérios que deverão ser seguidos considerando a gestão dos resíduos 
sólidos e sua destinação e disposição final ambientalmente adequada, quais sejam: 

• NBR 8.419/1992 (versão corrigida em 1996) - Apresentação de projetos de aterros 
sanitários de resíduos sólidos urbanos – procedimento. 

• NBR 10.004/2004 - Resíduos Sólidos – Classificação. 
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• NBR 10.005/2004 - Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. 

• NBR 10.006/2004 - Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 
sólidos. 

• NBR 10.007/2004 - Amostragem de resíduos sólidos. 

• NBR ISO/IEC 17.025/2005 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de 
ensaio e calibração. 

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

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

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

• NBR 11.175/1990 - Incineração de resíduos sólidos perigosos - padrões de desempenho – 
procedimento. 

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

• NBR 12.235/1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – procedimento. 

• NBR 12.807/2013 - Resíduos de serviços de saúde – terminologia. 

• NBR 12.808/2016 - Resíduos de serviços de saúde – classificação. 

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

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

• NBR 12.980/1993 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos. 

• NBR 12.988/1993 - Líquidos livres – Verificação em amostra de resíduos - Método de 
ensaio. 

• NBR 13.221/2017 - Transporte terrestre de resíduos. 

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

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

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

• NBR 13.463/1995 - Coleta de resíduos sólidos. 

• NBR 13.853-1/2018 - Recipientes para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou 
cortantes - Requisitos e métodos de ensaio Parte 1: Recipientes descartáveis. 

• NBR 13.894/1997 - Tratamento no solo (landfarming) – procedimento. 

• NBR 13.896/1997 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para Projeto, Implantação 
e Operação. 
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• NBR 13.968/1997 - Embalagem rígida vazia de agrotóxico – procedimentos de lavagens. 

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

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

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

• NBR 15.495-1/2007. Versão Corrigida 2:2009 - Poços de monitoramento de águas 
subterrâneas em aquíferos granulados - Parte 1: Projeto e construção. 

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

Além das Leis e Normas, também devem ser igualmente considerados e observados, no âmbito 
municipal, os Planos Diretores, as Leis de Uso e Ocupação de Solo, as Áreas de Preservação 
Permanente, Reservas Ecológicas, Áreas de Proteção Aeroportuária, dentre outros, se existentes. 

5.2 Definições 

Para um correto entendimento deste item, serão apresentados alguns conceitos e definições 
referentes às principais unidades de disposição final de rejeitos.  

• Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)  

De acordo com a norma da ABNT, NBR 8419/1992, o Aterro Sanitário (AS) consiste em uma 
técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza os 
princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos ao menor volume possível, 
cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a 
intervalos menores, se for necessário. 

Do ponto de vista construtivo, a minimização dos impactos ambientais da disposição de 
resíduos nos aterros sanitários ocorre a partir da impermeabilização da base do aterro com 
materiais sintéticos (plásticos) combinados com solo argiloso de baixa permeabilidade, a fim 
de minimizar a infiltração de chorume no solo e consequente poluição deste e das águas 
subsuperificiais. Além disso, faz-se a drenagem e o tratamento de chorumes gerados no aterro 
visando reduzir a poluição dos corpos hídricos receptores, respeitando os padrões legais de 
lançamento de efluentes e a drenagem do gás gerado no aterro, seguida pelo aproveitamento 
ou, pelo menos, queima do metano, visando reduzir a poluição atmosférica. 

• Aterro Sanitário de Pequeno Porte  

De acordo com a Resolução CONAMA nº 404/2008 são considerados Aterros Sanitários de 
Pequeno Porte (ASPP) aqueles com disposição diária de até 20 t (vinte toneladas) de resíduos 
sólidos urbanos. As diretrizes para localização, implantação, operação e encerramento de 
aterros sanitários de pequeno porte são apresentadas na ABNT NBR 15849/2010.   

De uma forma geral os critérios para implantação e operação de aterros sanitários de pequeno 
porte (ASPP) são similares aos dos aterros sanitários (AS), entretanto, como o impacto 
associado ao empreendimento é menor, em função do porte, os requisitos para proteção 
ambiental e definições operacionais podem ser menos restritivos nos ASPP. 

• Aterro de Resíduos Não Perigosos 

A ABNT lançou ainda a NBR 13.896/1997 definindo os critérios para localização, projeto, 
construção e operação de aterros de resíduos não perigosos prevendo impermeabilização do 
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fundo (base) do aterro, sistemas de drenagem e tratamento do líquido percolado e de gases 
além do recobrimento diário do resíduo compactado.  

O aterro sanitário é um aterro de resíduos não perigosos, assim, as normas NBR 8.419/1992 
(versão corrigida em 1996) e NBR 13.896/1997 podem ser utilizadas em conjunto para 
elaboração de projetos de aterros sanitários para resíduos sólidos urbanos, além de outras 
pertinentes. 

• Aterros para disposição final de resíduos industriais 

Os aterros industriais são unidades projetadas para receber a disposição final de resíduos 
industriais, para tanto, utilizam-se de técnicas que permitam a disposição controlada destes 
resíduos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e minimizando os impactos 
ambientais. Essas técnicas consistem em confinar os resíduos industriais na menor área e 
volume possível, cobrindo-os com uma camada de material inerte na conclusão de cada 
jornada de trabalho ou intervalos menores, caso necessário. 

Nas indústrias são gerados resíduos Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos) 
dependendo da tipologia industrial, dos processos adotados e produtos fabricados. Assim, do 
ponto de vista de disposição de resíduos e rejeitos industriais, há os aterros de resíduos 
industriais não perigosos e perigosos.  

Os aterros de resíduos sólidos industriais (RSI) não perigosos são regidos pela NBR 
13.896/1997 abordada no item anterior sobre aterros de resíduos não perigosos. Nos aterros 
de resíduos industriais perigosos, regidos pela norma de projetos e NBR 10.157/1987, os 
sistemas de proteção ambiental são mais eficientes, em função da natureza dos resíduos. 
Assim, podem ser utilizados, por exemplo, sistemas de cobertura móvel ou fixo para evitar 
qualquer contato de águas pluviais com os resíduos ou sistemas de impermeabilização 
contendo mais de uma camada de geomembrana e argila para maximizar a proteção do solo e 
subsolo. 

• Aterro para resíduos de construção civil e de resíduos inertes 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002, os resíduos de construção civil Classe “A” 
são aqueles compostos por materiais não perigosos como agregados cerâmicos, argamassa, 
concreto, solos e quaisquer outros agregados, com alto potencial de reciclagem. O Art. 10, 
parágrafo I, da referida resolução prevê a seguinte forma de reciclagem/disposição para os 
resíduos Classe A: “(...) deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 
encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros; 
(nova redação dada pela Resolução CONAMA nº 448/12).” 

Assim, o aterro de resíduos de construção civil (ARCC) é uma área tecnicamente adequada 
onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da construção civil Classe A no 
solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou 
futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume 
possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente e devidamente licenciado 
pelo órgão ambiental competente (CONAMA, 2002; ABNT, 2004). 

Desta forma, podemos considerar o aterro de RCC não como uma disposição final, mas 
intermediária, uma vez que os resíduos podem ser reservados para usos futuros. A norma 
ABNT NBR 15.113/2004 define as diretrizes para projeto, implantação e operação de aterros 
de resíduos de construção civil.  

• Chorume 

Líquido de cor escura e odor desagradável produzido pela decomposição de substâncias 
contidas nos resíduos sólidos. Neste relatório o termo lixiviado será usado com o mesmo 
significado de chorume para de facilitar o entendimento, apesar de tecnicamente haver 
diferença entre os conceitos dos termos. 
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• Disposição final ambientalmente adequada 

Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos (BRASIL, 2010). 

• Estação de transbordo (ET) e triagem de resíduos de construção civil (RCC) 

Área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos (ATT) são 
áreas destinadas ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, para 
triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual transformação e 
posterior remoção para destinação adequada, observando normas operacionais específicas 
de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos (CONAMA, 2002). 

Observa-se que esta unidade não é uma unidade de disposição final dos resíduos da 
construção civil, porém sua implantação promove uma melhora no gerenciamento de resíduos 
no município, uma vez que, além de ser uma opção de descarte dos resíduos, coibindo ações 
de descarte ilegal em áreas de bota-fora, é onde ocorre a triagem dos RCC, com envio apenas 
dos resíduos Classe A para o aterro de resíduos de construção civil (ARCC).  

• Rejeitos 

Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada 
(BRASIL, 2010). 

• Resíduos Sólidos 

Segundo a norma da ABNT, NBR 10.004/2004, resíduos sólidos são aqueles que:  

“resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 
poluição, bem como determinados líquidos cuja particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções, 
técnica e economicamente, inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.” 

Já o Artigo 3º, inciso XVI da PNRS, 2010, define resíduos sólidos como: 

“XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 
ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.” 

• Resíduos Sólidos de Serviços de Saneamento 

São todos os resíduos gerados nessas atividades, excetuando os resíduos sólidos urbanos 
(Artigo 13 da Lei nº 12.305/2010).  

5.3 Considerações gerais sobre rejeitos e unidades de disposição final 

De acordo com a nova visão estabelecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
(BRASIL, Lei nº 12.305/2010), os resíduos sólidos são os materiais passíveis de aproveitamento, 
enquanto os rejeitos são materiais que devem ser enviados para a destinação final 
ambientalmente adequada depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento, 
recuperação ou reaproveitamento. A Figura 5.1 apresenta a ordem de prioridade na gestão de 
resíduos apontada na PNRS. 
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Figura 5.1 – Gestão ideal de resíduos sólidos preconizada pela PNRS. 

Fonte: MMA (2014). Modificado por FLORAM. 

Acerca dessa temática, vale ressaltar que a ordem de prioridade de gestão dos resíduos 
preconizada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, indicada na Figura 5.1, não está restrita 
aos resíduos sólidos urbanos, sendo válida para todas as tipologias de resíduos sólidos.  

6 NORMAS E DIRETRIZES PARA O MANEJO DIFERENCIADO, INTEGRADO, REGULADO 
EM INSTALAÇÕES NORMATIZADAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS 

6.1 Resíduos Sólidos Urbanos – Aterros Sanitários 

As unidades para disposição ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos e rejeitos 
são chamadas de aterros sanitários, sendo que o planejamento e o gerenciamento destes devem 
ser pautados sob a ótica ambiental, nas seis etapas listadas abaixo: 

• Estudos de seleção de áreas para implantação do aterro sanitário; 

• Projeto do aterro sanitário; 

• Construção ou implantação do aterro sanitário; 

• Operação do aterro; 

• Encerramento do aterro; 

• Monitoramento ambiental do aterro sanitário pós-encerramento. 

Os critérios para seleção de áreas foram abordados no Subproduto 2.1, integrante do presente 
PERS. Neste sentido, são apresentadas adiante as normas aplicadas às demais etapas 
envolvidas na implementação dos aterros sanitários 

6.1.1 Projetos dos aterros sanitários 

Alguns critérios e parâmetros ora apresentados serão listados a título de sugestão. Entretanto, 
outros são decorrentes da aplicação de normas da ABNT e de Termos de Referência para 
Projetos de Aterro Sanitário. 

6.1.1.1 Parâmetros e critérios de projetos 

a) Vida útil  

Os aterros sanitários deverão ser dimensionados para receber 100% dos resíduos sólidos 
urbanos gerados pela população urbana pelo período mínimo de 20 anos de vida útil. Desta 
forma, os projetos devem considerar o cenário atual de geração de resíduos independente das 
metas progressivas de reciclagem estabelecidas neste PERS. 

Alguns termos de referência de projetos de aterro sanitário publicados pelo Governo Federal 
definem como vida útil do aterro sanitário o período de 30 anos, visando maximizar o período de 
disposição e reduzir eventuais problemas, inclusive com aquisição de terrenos. O aumento de 20 
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para 30 anos na vida útil do AS é uma alternativa interessante, entretanto, aumenta a área 
necessária para a construção do aterro, o que pode dificultar o processo de seleção de áreas que 
atendam as dimensões da unidade, dentre os outros aspectos. 

b) Massa específica 

Sugere-se a adoção de massa específica aparente dos resíduos sólidos urbanos dispostos em 
aterro sanitário máxima de 0,70 toneladas por metro cúbico para aterros operados com trator de 
esteiras, que é a forma mais usual no Brasil.  

c) Utilização de materiais para Terraplenagem 

Os projetos de aterros sanitários devem contemplar a identificação das jazidas e caracterização 
dos materiais que serão utilizados na obra: argila, solos, britas e rochas, informando a quantidade 
de material disponível (cubagem) e a distância até a área do empreendimento. 

O projeto deve detalhar e quantificar as movimentações de solos e rochas que irão compor os 
elementos do projeto, apresentando o balanço de massa entre corte e aterro buscando minimizar 
as quantidades dos materiais de bota-fora. 

d) Análise de estabilidade e monitoramento geotécnico 

O projeto deverá apresentar a análise de estabilidade de taludes de resíduos e solos, para o 
cenário mais desfavorável. Deverá ser indicada a descrição e localização de instrumentos para o 
monitoramento dos movimentos horizontais e verticais dos taludes de resíduos, a periodicidade 
das leituras e os parâmetros de segurança. 

6.1.1.2 Estruturas 

a) Acessos, isolamento, segurança e sinalização 

O projeto do aterro deverá considerar acessos internos e externos projetados para permitir o fluxo 
de veículos leves e pesados nas diversas frentes de serviços e em qualquer condição 
meteorológica. É importante também prever a implantação de uma via perimetral em toda a área, 
de forma a possibilitar o acesso à mesma em todos os seus pontos. Por esta via deverão circular 
todos os veículos, equipamentos e máquinas do aterro, bem como os veículos de vigilância ou 
segurança privada. 

O isolamento é necessário para evitar a interferência de pessoas estranhas e animais, bem como 
para coibir possíveis efeitos na vizinhança. Assim deverá ser prevista uma cerca em todo o 
perímetro do aterro sanitário, além de portões para acesso de pessoas e veículos. 

O local deverá ter placas de sinalização alertando que a área é perigosa e proibindo a entrada de 
pessoas não autorizadas.  

Deverá ser construída uma guarita ou posto de vigilância para os vigilantes promoverem o 
controle de acesso à área do aterro, coibindo ou inibindo a entrada de pessoas estranhas às 
atividades executadas na área do aterro sanitário, bem como permitir o controle dos veículos que 
transportam resíduos para disposição. A guarita deverá ser dotada de instalação sanitária, 
iluminação (natural e artificial), e ventilação; a quantidade de vigilantes dependerá do porte do 
aterro e dos problemas específicos que ali se fizerem presentes, como por exemplo, presença de 
catadores nas proximidades do aterro atraídos pelo empreendimento implantado. 

Implantada a estrutura de cercamento e isolamento da área do aterro sanitário, deve-se implantar 
uma barreira vegetal, com função principal de contribuir com o sistema de isolamento da área. A 
estrutura deverá ser densa, atuando também na retenção partículas e gases poluentes da 
atmosfera originários da operação da unidade. As folhas podem absorver gases poluentes e 
prender partículas sobre sua superfície, especialmente as pequenas, miúdas, pilosas, cerosas ou 
espinhosas. 
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A cortina vegetal também contribuirá para impedir o contato visual dos que passam nas 
proximidades da área, diminuindo o seu impacto visual assim como atuará como um quebra-vento 
natural. 

b) Estacionamento e Edificações 

Para que operação do aterro sanitário seja eficiente é recomendado que o mesmo tenha no 
mínimo as seguintes estruturas: estacionamento (podendo haver diferenciação de áreas para 
funcionários e visitantes), escritório administrativo (com sala de reuniões, almoxarifado, vestiários, 
sanitários, cozinha, refeitório) e laboratório para realização de análises dos resíduos e lixiviados 
(chorumes). 

c) Sistema de pesagem de resíduos 

Deverá ser prevista uma estrutura coberta para a realização das pesagens dos veículos de carga, 
composta por uma balança rodoviária eletrônica com capacidade mínima para 30 toneladas e um 
escritório para abrigar os funcionários e o sistema de pesagem. 

d) Sistema de drenagem pluvial 

Deverá ser projetado um sistema de drenagem pluvial para coletar e conduzir as águas pluviais 
até os sistemas naturais hídricos ou galerias pluviais. O sistema poderá ser composto por canais 
escavados no solo, canaletas de concreto, tubulações de concreto ou PVC, galerias, bueiros e 
dissipadores de energia. Para dimensionamento do sistema poderá ser utilizado o Método 
Racional, considerando tempo de retorno de 10 anos para a chuva de projeto. 

e) Impermeabilização da base e taludes  

Deverá ser prevista a impermeabilização da base e taludes laterais do aterro sanitário com 
sistema proteção ambiental dos solos e águas subterrâneas, composto por uma camada argilo-
mineral compactada, com espessura mínima de 50 cm e com coeficiente de permeabilidade 
inferior a 10-6 cm/s, e com uma segunda camada sobreposta de material geossintético, 
denominado geomembrana com espessura mínima de 2,0 mm e com soldas a quente. Deverá ser 
prevista ainda uma camada adicional de 50 cm de solo para proteção mecânica da geomembrana. 
Este solo deverá ser selecionado evitando formas pontiagudas e presença de materiais que 
possam perfurar a geomembrana. 

f) Sistema de drenagem de lixiviados (chorume) 

Deverá ser projetado um sistema de drenagem horizontal, em cada camada do aterro, que 
conduzirá os líquidos lixiviados até a saída, com base nas vazões máximas estimadas e na Lei de 
Darcy14. Este sistema preferencialmente deverá ser composto por tubos de drenagem envolvidos 
em material drenante, do tipo brita ou pedra-demão, oriundo de rochas regionais. Para este tipo 
de líquidos não é aconselhável o uso de material geotêxtil nos drenos, pois há a possibilidade de 
colmatação biológica. 

g) Sistema de tratamento dos líquidos lixiviados (chorume) 

O sistema de tratamento de lixiviados deverá ser concebido e projetado para que o efluente final 
atenda aos padrões de lançamento em corpos hídricos, os quais são determinados pelo órgão 
ambiental competente, considerando também a capacidade de depuração do corpo receptor, bem 
como os usos da água neste. 

A estimativa da geração de líquidos lixiviados pode ser feita a partir do balanço hídrico da região 
para cada mês, compreendendo o período de um ano, e considerando as características de 
infiltração dos solos e resíduos.  

Ademais, recomenda-se a medição da vazão de lançamento de lixiviados bem como as 
características do efluente bruto quanto ao pH, Temperatura (°C), DQO (mgO2/L), DBO5 (mgO2/L), 

 
14 Enunciada pelo Engenheiro Henry Darcy, em 1856, para a determinação da permeabilidade da água em solo. 
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Fósforo total (mg P/L), Nitrogênio Total (mg N/L), Nitrogênio amoniacal (mg N/L) e metais pesados 
com os parâmetros de qualidade do lixiviado tratado no efluente da estação (SNSA, 2011). 

h) Sistema de drenagem de gases 

A drenagem e controle do biogás proveniente de áreas de disposição de resíduos sólidos urbanos 
podem contribuir para a redução das emissões atmosféricas de metano (CH4) e gás carbônico 
(CO2), gerado pela decomposição anaeróbia da fração orgânica dos resíduos sólidos aterrados, 
assim como contribuem para reduzir problemas de odores e minimizar a migração de gases para 
as áreas vizinhas ao aterro. 

O correto controle do biogás gerado também evita a ocorrência de incêndios espontâneos que 
podem se propagar de forma descontrolada. Adicionalmente, a implantação de sistema de 
drenagem de biogás evita o acúmulo de gás no interior do corpo do aterro. Acúmulos de gases em 
aterros formam bolsões que tornam os aterros instáveis do ponto de vista estrutural, além do risco 
de explosão, associado a altas concentrações de metano. 

Portanto, nos projetos de aterros sanitários, deverá ser previsto um sistema de drenagem dos 
gases projetado para conduzir o biogás até a superfície do aterro. Sugere-se a utilização de tubos 
de drenagem com diâmetros superiores a 200 mm envoltos por material drenante, do tipo brita ou 
rachão, oriundo de rochas regionais.  

Cada dreno deverá ser dimensionado considerando um raio de drenagem máxima de 25 m, 
interligando-se com o sistema de drenagem de líquidos a partir da base do aterro. Na superfície 
deverá ser projetado um queimador de gases para conversão do metano em gás carbônico, que é 
menos poluente.  

i) Poços de Monitoramento de águas subterrâneas 

Deverá ser prevista a construção de poços de monitoramento de águas subterrâneas, com base 
na norma NBR 15.495-1/2007 (Versão Corrigida 2:2009). Devem ser considerados, no mínimo 
quatro poços, sendo um à montante e 3 à jusante da área de disposição dos aterros sanitários, 
considerando o sentido do fluxo subterrâneo. 

6.1.1.3 Uso futuro da área 

O projeto do aterro sanitário de rejeitos deverá prever o uso que a área terá após o encerramento 
das atividades, indicando usos compatíveis com as limitações ambientais impostas pelo tipo da 
atividade. 

6.1.1.4 Manual de Operação 

O projeto do aterro deverá conter um manual de operação visando orientar as ações quanto aos 
procedimentos operacionais do sistema. Seu conteúdo deverá abordar, no mínimo, os seguintes 
itens (SNSA, 2011). 

• Descrição do horário e dos dias de funcionamento do aterro sanitário; 

• Descrição sucinta da concepção do sistema; 

• Fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; 

• Instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes aos processos de 
tratamento de lixiviados (chorumes); 

• Operação das unidades constituintes, indicando as ações necessárias ao desenvolvimento 
e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; 

• Diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais nas situações 
normais e emergenciais; 

• Manutenção preditiva e preventiva das unidades;  
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• Cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho, incluindo uso 
de EPI’s, cartões de vacinação dos funcionários e livro para registro de ocorrências; 

• Procedimentos e parâmetros das análises laboratoriais;  

• Procedimentos básicos no caso de acidentes com veículos, incêndio, vazamentos de 
líquidos lixiviados, ruptura de taludes, descarga de resíduos perigosos, entre outros. 

• Listagem dos órgãos públicos, com endereço e número de telefone, para serem acionados 
no caso de acidentes na unidade. 

6.1.1.5  Plano de monitoramento do aterro sanitário  

Na etapa de projeto deverá ser elaborado um Plano de Monitoramento do aterro prevendo a 
implantação de uma sistemática de monitoramento, desde o início da disposição de resíduos até, 
pelo menos, por mais 10 anos após o encerramento da disposição de resíduos sólidos na área. 

O plano deverá considerar os seguintes aspectos, indicando a frequência de monitoramento e, no 
caso da qualidade das águas, indicando, além da frequência de coleta, os parâmetros de análise: 

• Monitoramento geotécnico dos recalques e estabilidade da massa de resíduos, caso esse 
seja verticalizado;  

• Monitoramento dos gases e lixiviados; 

• Monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas considerando os quatro 
poços de monitoramento previstos. 

6.1.1.6 Operação do aterro sanitário 

A operação de um aterro sanitário normalmente envolve várias etapas sequenciais, sendo 
algumas primordiais: 1) recepção e controle dos resíduos, 2) disposição dos resíduos, 3) 
tratamento de lixiviados (chorume) e controle e 4) manutenção geral do aterro sanitário, além de 
outras (REICHERT, 2007). 

• Recepção e controle dos resíduos 

Para a recepção dos resíduos deve-se prever a instalação de uma cancela próxima à área onde 
for implantada a guarita, tornando obrigatória a identificação do tipo de resíduo e, 
consequentemente, do usuário, antes de acessar o aterro. 

Quando da chegada de um veículo coletor o fiscal da balança deverá fazer os seguintes registros 
para controle: placa, tipo de resíduo transportado, origem ou fonte do resíduo e peso do veículo 
na chegada e na saída (Quadro 6.1). Tal controle de acesso visa assegurar que os resíduos 
somente serão aceitos no aterro durante o horário de operação, além de garantir que não serão 
descarregados resíduos e rejeitos de outras tipologias não aceitas no aterro. 

 Quadro 6.1 – Exemplo de planilha de controle de acesso de veículos no aterro sanitário. 

Data 
Tipo de 
veículo 

Placa 
Tipo de 
material 

Nº de 
cadastro 

Horário 
de 

entrada 

Horário 
de saída 

Peso 
Autorizado 

por Cheio Tara Líquido 

           

           

Fonte: FLORAM (2015). 

Um segundo aspecto do controle de acesso é garantir que os veículos façam a descarga dos 
resíduos no local correto (na frente de serviço), evitando a descarga desordenada. Sugere-se que 
os caminhões não excedam a velocidade máxima de 40 Km/h na área interna do aterro sanitário. 

• Disposição dos resíduos 
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A disposição dos resíduos é realizada pelas operações de espalhamento e compactação dos 
resíduos seguida pela cobertura do material. A descarga feita pelo veículo coletor é realizada o 
mais próximo possível da frente de serviço (Figura 6.1). Neste momento, o funcionário do aterro 
tem o papel importante de orientar o motorista a não o deixar efetuar a descarga em qualquer 
lugar.  

 

Figura 6.1 - Descarga dos resíduos próxima à frente de serviço. 

Fonte: REICHERT (2007).  

Na sequência, um trator de esteiras faz o espalhamento e a compactação dos resíduos em rampa 
(Figura 6.2 e Figura 6.3). A rampa deve ter declividade da ordem de 3:1 (Horizontal:Vertical), 
otimizando a distribuição do peso na roda de tração do trator e conferindo uma maior 
compactação aos resíduos. Rampas muito íngremes, além de levarem o trator de esteiras a 
patinar, também causam problemas de lubrificação do motor do trator. O espalhamento deve ser 
feito em camadas finas, que tenham entre 30 e 50 cm de espessura.  

 

Figura 6.2 - Espalhamento inicial dos resíduos em rampa 3:1. 

Fonte: REICHERT (2007).  

 

Figura 6.3 - Espalhamento para posterior compactação dos resíduos em rampa 3:1. 

Fonte: REICHERT (2007).  

Após o espalhamento destas finas camadas, a compactação é feita pela passagem sucessiva do 
trator de esteiras (atentar que o trator deverá estar com a lâmina frontal erguida, somente 
compactando, sem fazer o espalhamento dos resíduos). Geralmente são feitas de 3 a 5 passadas 
com o trator de esteiras no mesmo local de forma que a massa específica dos resíduos 
compactados seja, no mínimo, 0,70 toneladas por metro cúbico. 
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• Recobrimento dos resíduos sólidos urbanos 

Após a compactação dos resíduos faz-se a cobertura diária dos mesmos com uma camada de 
solo (Figura 6.4). Essa cobertura tem a função sanitária da eliminação da exposição dos resíduos 
e consequente espalhamento dos mesmos pela ação do vento, a proliferação de vetores, 
presença de animais e exalação de odores.  

Tal cobertura deve ser feita de modo a permitir o tráfego de veículos e equipamentos, além de 
possibilitar o desvio de águas de chuva para o sistema de drenagem superficial. O espalhamento 
e compactação da cobertura diária são feitos pelo trator de esteira usado na compactação dos 
resíduos, atingindo uma espessura de 20 cm.  

Esta cobertura deve ser feita com solo na parte superior e laterais da célula. Os solos utilizados 
podem ser provenientes da escavação do aterro e de jazidas identificadas na etapa de projeto. 
Para a cobertura também poderão ser utilizados RCC de Classe A selecionados. 

 

Figura 6.4. – Cobertura diária dos resíduos compactados. 

Fonte: REICHERT (2007).  

• Implantação de cobertura vegetal com gramíneas nos maciços de resíduos encerrados. 

Após o encerramento das atividades de aterramento deverá ser realizada cobertura final do aterro. 
Sugere-se a utilização de uma camada de argila, que pode estar associada à geomembrana ou a 
outros geossintéticos, com função de impermeabilização. Acima desta camada é recomendado a 
aplicação de outra camada de solo comum para o plantio de uma cobertura vegetal nos taludes e 
platôs, que servirão como proteção contra erosão.   

Deverão ser realizadas inspeções e manutenções periódicas no sistema de recobrimento final das 
plataformas, mantendo a cobertura vegetal sobre os taludes encerrados, de forma a protegê-los 
contra erosões. 

• Operação do sistema de tratamento de efluentes 

A operação do sistema de tratamento de chorume visa avaliar a eficiência do sistema de 
tratamento existente e permitir que ações corretivas e preventivas possam ser planejadas a fim de 
manter a qualidade ambiental e o cumprimento da legislação. Tem também como objetivo 
monitorar a vazão de chorume gerado em função da decomposição da matéria orgânica no 
maciço de resíduos. 

A recirculação do chorume poderá ser realizada com objetivo de reduzir os lançamentos de 
efluentes, desde que ocorra em períodos e condições que não prejudiquem a operação e não 
comprometa a estabilidade do aterro sanitário. 

• Controle da emissão de poluentes e queima do biogás 

Uma vez que o processo de decomposição que ocorre no aterro é predominantemente anaeróbio, 
ocorre liberação de gases inodoros como o metano e de gases fétidos nitrogenados e sulfurosos, 
como a amônia (NH3) e o gás sulfídrico (H2S). No entanto, a minimização da geração de gases e 
da emanação dos odores pode ser feita considerando os seguintes critérios operacionais:  
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a) Promover a compactação e a cobertura imediata dos resíduos aterrados, minimizando o 
escape de gases com odores pela superfície do aterro, sem a realização da queima; 

b) Realizar a construção dos drenos de gases e chorume; 

c) Promover a queima dos gases gerados e captados nos drenos. 

A importância da queima dos gases pela instalação de flares na superfície do sistema de 
drenagem de gases se dá pela combustão do metano (CH4), convertendo este em gás carbônico 
(CO2), composto cerca de 21 vezes menos poluente em termos de efeito estufa. 

Em condições normais, o início da geração de gás em maiores volumes no aterro ocorre no 
primeiro ano de operação. No entanto, já no primeiro mês de operação há geração de gás, que 
deve ser, no mínimo, queimado. 

• Controle da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

A averiguação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas sob influência do Aterro 
Sanitário é uma etapa indispensável em um programa de monitoramento e acompanhamento da 
qualidade ambiental.  Com esse monitoramento, é possível avaliar, com precisão, qualquer 
alteração ocorrida na qualidade dos recursos hídricos existentes e, caso seja necessário, adotar 
medidas para mitigar possíveis impactos em sua qualidade.   

O controle da qualidade das águas superficiais e subterrâneas da área deverá ser feito por meio 
do monitoramento a partir de amostras de águas coletadas periodicamente nos poços e cursos 
d’águas superficiais eventualmente presentes na área do aterro. A análise deverá ser feita em 
laboratório devidamente credenciado, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação 
pertinente, com destaque para a Resolução CONAMA nº 357/2005 que "Dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências” e 
também para a Resolução CONAMA nº 396/2008 que “Dispõe sobre a classificação e diretrizes 
ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências”. 

Os parâmetros e frequências de monitoramento deverão estar definidos e estabelecidos no 
Manual de Operação do Aterro Sanitário, na ocasião da elaboração dos projetos básicos e 
executivos, com consequente aprovação do Órgão Ambiental licenciador. 

• Monitoramento de recalques 

O monitoramento geotécnico consiste basicamente no acompanhamento das condições de 
estabilidade do aterro, a partir da instalação de marcos superficiais e medidores de recalque. A 
partir destes marcos são realizadas medições topográficas com o objetivo de identificar eventuais 
deslocamentos horizontais e verticais ocorridos no maciço de resíduos. 

O sistema de monitoramento geotécnico deve ser mantido durante e após o encerramento das 
atividades de operação do aterro. Os seguintes cuidados devem ser tomados para a manutenção 
da integridade dos mesmos: 

a) Proteção em volta dos marcos e medidores de recalque para que estes fiquem bem 
visíveis;  

b) Evitar o tráfego próximo aos marcos e medidores de recalque. 

Sugere-se a realização de inspeções semanais para avaliar a condição dos taludes do maciço e 
promover o reparo, sempre que identificados eventuais problemas.  

• Manutenção da balança 

Sugere-se que a aferição da balança seja feita trimestralmente, devendo ser emitido atestado de 
aferição do INMETRO. Esta frequência poderá ser alterada de acordo com a legislação vigente e 
com os critérios do órgão ambiental. A manutenção da balança pode ser realizada de acordo com 
o manual do fabricante. 
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•  Manutenção do sistema de drenagem pluvial 

É importante manter sempre limpas e desobstruídas as canaletas e os demais dispositivos de 
drenagem pluvial, garantindo boas condições de escoamento pela retirada de eventuais resíduos 
carreados para dentro destas, pela ação do vento. 

Deve-se proceder a inspeção diária a fim de evitar as quebras de tubulações e canaletas e caso 
ocorram, deve-se corrigir e restabelecer a drenagem. Em relação às depressões em taludes e 
bermas, deverão ser realizadas inspeções mensais à procura de possíveis danos. Se os mesmos 
ocorrerem, deve-se fazer um reaterro para restaurar as condições anteriores, evitando, 
principalmente, o acúmulo de água na superfície do maciço de resíduos. 

• Manutenção e limpeza das vias de acessos e área do aterro 

No transporte e aterramento de resíduos podem ser espalhados resíduos nas vias de acessos, 
devido à ação dos ventos. Assim, deve ser realizada limpeza periódica das vias e de toda a área, 
visando melhorar o aspecto visual do aterro sanitário, transmitindo uma melhor impressão aos 
visitantes. 

Sugere-se que sejam desenvolvidos trabalhos de inspeção ao longo dos acessos internos e 
externos uma vez por semana, sendo que, caso seja detectado algum dano, deve-se executar 
imediatamente os serviços necessários. Para permitir o trânsito de caminhões até a frente de 
trabalho, é necessária a implantação de acesso provisório sobre a área aterrada. Durante o 
período chuvoso, especial cuidado deve ser dado à manutenção destes acessos, procurando 
manter estoque suficiente de material granular, para a recomposição. Tais acessos provisórios 
podem ser implantados com resíduos de construção e demolição. 

• Manutenção das estruturas de isolamento do aterro  

Deverá ser feita a manutenção da cerca de isolamento realizando o reparo e a reposição dos 
trechos de tela e mourões e do cinturão verde, inspecionando e combatendo a presença de 
pragas e moléstias nas mudas e evitando o acesso de pessoas não autorizadas e animais. 

• Manutenção de máquinas e equipamentos 

Realizar a limpeza dos equipamentos e máquinas ao fim de cada dia de trabalho e os possíveis 
reparos para conservá-los é garantir a eficiência do aterro. Diariamente deve-se proceder a uma 
inspeção para verificação elementar e pré-determinada que apontem falhas. 

A lavagem e lubrificação das máquinas são rotinas que preveem trocas de lubrificantes e filtros, 
bem como a limpeza de respiros e outros componentes. A lavagem da frota será feita com a 
periodicidade determinada pelo operador do sistema, em local específico e licenciado para tal 
finalidade. A lubrificação, troca e reposição de óleos lubrificantes obedecerão às normas de 
procedimento recomendadas pelos fabricantes. Deverá ser estabelecida também uma rotina de 
manutenção preventiva, sendo compreendida basicamente por revisões mecânicas, elétricas e 
hidráulicas. 

6.1.1.7 Encerramento do aterro sanitário e uso futuro 

O encerramento do aterro sanitário ocorre após o término da vida útil, ou seja, após o final da 
capacidade de recebimento de resíduos. Nesta etapa é feita a impermeabilização superficial do 
aterro através da implantação da camada de cobertura final do maciço do aterro, inclusive nos 
taludes laterais que deverá ser composta, no mínimo por uma camada de solo argiloso 
compactada de baixa permeabilidade. Deve ser avaliada a necessidade da utilização de 
membrana sintética antes da camada de argila para reduzir a infiltração de água pluvial no 
maciço. 

Após o encerramento do aterro, deve ser implantada a cobertura vegetal final dos taludes e o 
sistema definitivo de drenagem superficial de águas pluviais. Assim como deve ser propiciada, 
continuamente, a manutenção, do sistema de drenagem de biogás e de coleta e tratamento dos 
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lixiviados e de monitoramento da qualidade do solo e das águas subterrâneas, por um período 
que será definido pelo órgão ambiental em função das características locais. 

As propostas para os usos futuros dos aterros sanitários devem considerar que os processos de 
decomposição dos resíduos continuarão ocorrendo por longos períodos, mesmo após o 
encerramento das atividades. Portanto, o uso futuro deverá considerar a proteção à saúde 
humana e ao meio ambiente, sendo a alternativa projetada passível de aprovação por parte do 
órgão ambiental competente (FEAM, 2010). 

Assim, os sistemas de drenagem superficial de águas pluviais e de tratamento dos gases e 
líquidos percolados devem ser mantidos por um período de cerca de 20 anos. Este período 
padrão é adotado por ser considerado suficiente para o maciço de resíduos alcançar as condições 
de relativa estabilidade. Contudo, esse período padrão poderá ser reduzido em discussão com 
órgãos reguladores, respaldados de dados de monitoramento como recalque, volume de gás, 
qualidade, estabilidade dos líquidos lixiviados, cobertura vegetativa e inexistência da migração e 
infiltração do biogás. Além disso, mesmo após atingir a estabilização, o maciço de resíduos 
inertes apresentará uma resistência semelhante à turfa. 

Cabe notar ainda que, em função dos possíveis problemas relacionados à baixa capacidade de 
suporte do terreno e à possibilidade de infiltração de gases com alto poder combustível e 
explosivo (metano), a implantação de edificações sobre locais de disposição de resíduos 
reabilitados é desaconselhável. 

Para usos futuros de aterros sanitários encerrados é indicada a implantação de áreas verdes, com 
equipamentos comunitários como praças esportivas, campos de futebol e áreas de convívio. As 
áreas encerradas podem também ser utilizadas para pastagens ou plantações (lenhosas, viveiros 
de mudas etc.), observando-se, em ambos os casos, a recomendação de que a camada utilizada 
para o plantio (acima da camada selante argilosa) seja suficiente para garantir que as raízes não 
entrem em contato com os resíduos dispostos, sugerindo-se que as raízes cheguem, no máximo, 
até a camada de argila da cobertura final. 

6.1.2 Resíduos Sólidos Urbanos – Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP) 

As diretrizes para localização, implantação, operação e encerramento de ASPP são apresentadas 
na ABNT NBR 15.849/2010.   

De uma forma geral, os critérios para implantação e operação são similares aos dos aterros 
sanitários. No entanto, como o impacto associado ao empreendimento é menor, devido ao porte, 
os requisitos para proteção ambiental e definições operacionais podem ser menos restritivos o 
processo de licenciamento ambiental pode dispensar a apresentação de Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA). 

De acordo com a ABNT NBR 15.849/2010 o sistema de drenagem de gases pode ser dispensado 
para o ASPP, em função da altura final do aterro e do percentual da fração orgânica dos resíduos 
dispostos (Quadro 6.2). Em aterros sanitários de pequeno porte com altura final maior que 3 
metros e a fração orgânica dos resíduos acima de 30% o sistema de drenagem de gases deverá 
ser considerado. 

Quadro 6.2 - Critérios para a dispensa do sistema de drenagem de gases do aterro sanitário de pequeno 
porte. 

Características da operação  
Altura final do aterro (m) 

<3 >3 

Fração orgânica dos resíduos 
(%) 

<30 Dispensar Dispensar 

> 30 Dispensar Considerar 

Fonte: ABNT (2010). 

Segundo a ABNT NBR 15.849/2010 o sistema de impermeabilização complementar, executado 
com solo compactado ou com aplicação de geomembranas pode ser dispensado da base do 
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ASPP, desde não ocorram riscos para as águas subterrâneas. Assim, no Quadro 6.3 são 
apresentados os critérios para a dispensa de impermeabilização complementar da base, com 
base no limite máximo do excedente hídrico admissível considerando a maior ou menor presença 
de resíduos orgânicos, a profundidade do lençol freático e a permeabilidade natural do solo local. 

O excedente hídrico é a quantidade de água (mm/ano) que infiltra e percola através da camada de 
cobertura, atingindo a massa de resíduos e, posteriormente, chegando até a base do aterro. Este 
índice deve ser calculado com base nas séries anuais de precipitações médias, de temperaturas e 
o coeficiente de escoamento superficial. O coeficiente de escoamento superficial deve ser adotado 
em função das características de permeabilidade do solo da camada de cobertura. 

Quadro 6.3 - Critérios para a dispensa de impermeabilização complementar na base do aterro sanitário de 
pequeno porte. 

Limites máximos do excedente 
hídrico (mm/ano) para a dispensa 

da impermeabilização 
complementar 

Fração orgânica dos resíduos ≤ 30% Fração orgânica dos resíduos > 30 % 

Profundidade do lençol freático (m) Profundidade do lençol freático (m) 

1,50  <  n  ≤ 3 3 < n < 6 6< n < 9 n ≥  9 
1,50  <  n  ≤ 

3 
3 < n < 6 6< n < 9 n ≥  9 

Coeficiente de 
permeabilidade 
do solo local k 

(cm/s) 

k < 1x10-6 250 500 1000  1500 188 375 750 1125 

1x10-5 < k < 1x10-5 200 400 800 1200 150 300 600 900 

1 x10-5 < k < 1 x10-4 150 300 600 900 113 225 450 675 

Fonte: ABNT (2010). 

6.1.3 Resíduos de Construção Civil – Aterro de Resíduos de Construção Civil (ARCC) 

A principal referência normativa em relação ao projeto de aterros de resíduos de construção civil 
(Classe A e resíduos inertes) é a ABNT NBR 15.113/2004 intitulada “Resíduos da construção civil 
e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação”. 

Conforme já abordado, de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002 os resíduos de 
construção civil enquadrados como Classe “A” são aqueles compostos por materiais não 
perigosos como agregados cerâmicos, argamassa, concreto, solos e quaisquer outros agregados, 
com alto potencial de reciclagem. 

Os resíduos inertes são aqueles que, quando amostrados de forma representativa, segundo 
ABNT NBR 10.007/2004, e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou 
deionizada, à temperatura ambiente, conforme ensaio de solubilização, segundo ABNT NBR 
10.006/2004, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade de água, conforme Portaria n° 2.914/2011 do Ministério da 
Saúde e Resolução CONAMA n° 357/2005, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e 
sabor. 

As referências para implantação e operação de aterros apresentadas aqui derivam da norma 
ABNT 15.113/2004.  

6.1.3.1 Condição de Implantação de aterros de resíduos da construção civil 

• Critérios para localização 

A implantação de aterros de resíduos da construção civil deve ser feita de forma a minimizar o 
impacto ambiental a ser causado pela instalação além de considerar a aceitação pela população e 
a conformidade com a legislação ambiental e de uso do solo. 

Assim, os seguintes aspectos deverão ser observados: geologia e tipos de solos existentes, 
hidrologia, passivo ambiental, vegetação, vias de acesso, área e volume disponíveis, vida útil e 
distância de núcleos populacionais. 
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• Acessos, Isolamento e Sinalização 

Deverão ser previstos acessos internos e externos protegidos, executados e mantidos de maneira 
a permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas. O projeto deverá prever cercamento 
no perímetro de toda a área do aterro e portão de controle, visando impedir o acesso de pessoas 
estranhas e animais na área. A cerca e o portão deverão possuir sinalização que identifique o 
empreendimento. 

Também deverão ser previstos anteparos para proteção quanto aos aspectos relativos à 
vizinhança, aos ventos dominantes e aos padrões estéticos. O anteparo indicado nesse caso é a 
cerca viva, também conhecida como cerca arbustiva ou arbórea, que deve ser implantada no 
perímetro da instalação além da faixa de proteção interna ao perímetro, com largura justificada em 
projeto. 

• Iluminação e Energia 

O local do aterro deve dispor de iluminação e energia elétrica que permitam a utilização dos 
diversos equipamentos, tais como bombas e compressores, além da realização imediata de ações 
de emergência, a qualquer tempo.  

• Proteção das águas subterrâneas e superficiais 

Deverá ser previsto um sistema de monitoramento das águas subterrâneas, no aquífero mais 
próximo à superfície. Esse sistema pode ser dispensado, a critério do órgão ambiental 
competente, em função da condição hidrogeológica local. Aterros de pequeno porte, com área 
inferior a 10 000 m² e volume de disposição inferior a 10 000 m³, estão dispensados do 
monitoramento. 

O sistema de poços de monitoramento, instalado na área do empreendimento, deve ser 
constituído de no mínimo quatro poços, sendo um a montante e três a jusante, no sentido do fluxo 
de escoamento preferencial do aquífero. Os poços devem ser construídos de acordo com a ABNT 
NBR 13.895/1997 e NBR 15.495-1/2007. 

• Padrões de proteção das águas subterrâneas 

A disposição de resíduos não deve comprometer a qualidade das águas subterrâneas na área de 
influência do aterro, devendo atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação.  

Nos casos em que a água subterrânea apresentar qualquer um dos parâmetros listados na 
legislação, em concentrações superiores aos limites recomendados, o órgão ambiental 
competente poderá estabelecer padrões para cada caso, levando em conta a concentração do 
constituinte e os usos atuais e futuros do aquífero. 

Caso os padrões estabelecidos sejam excedidos, os responsáveis pela operação do 
empreendimento devem recuperar a qualidade da água do aquífero contaminado, devendo 
apresentar um plano de recuperação da área contaminada ao órgão ambiental competente. 

• Padrões de proteção das águas superficiais 

Devem ser previstas medidas para a proteção das águas superficiais respeitando-se as faixas de 
proteção de corpos de água e prevendo-se a implantação de sistemas de drenagem compatíveis 
com a macrodrenagem local e capazes de suportar chuva com períodos de recorrência de cinco 
anos, impedindo que as águas precipitadas na área do aterro sejam direcionadas para fora deste, 
com carreamento de material sólido. 

• Condição de operação de aterros de resíduos da construção civil 

o Controle do recebimento dos resíduos 

Deve ser previsto um plano com controles de origem e quantidade dos resíduos recebidos e 
monitoramento periódico da qualidade dos resíduos dispostos, que permita a reconstituição da 
cadeia de responsabilidades. Este plano precisa conter: 
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a) o método de amostragem utilizado, de acordo com a NBR 10.007/2004;  

b) os métodos de análise e ensaios a serem utilizados;  

c) a frequência da análise. 

Vale ressaltar que somente devem ser aceitos os resíduos provenientes da construção civil 
Classe A e os resíduos inertes e que, de acordo com a Norma, nenhum resíduo pode ser disposto 
no aterro sem que seja conhecida sua procedência e composição.  

O Boletim publicado pela Universidade de São Paulo intitulado “Requisitos para a execução de 
aterros de resíduos de construção civil” (USP, 2006) que foi baseado em Normas e estudos 
realizados em aterros no Canadá, Estados Unidos e Europa, aponta que a presença de materiais 
como plásticos, asfaltos, pinturas, selantes, madeira tratada, lâmpadas fluorescentes, baterias, 
equipamentos elétricos, óleos de máquinas, resíduos vegetais, matéria-orgânica, dentre outros, 
pode contaminar os resíduos inertes. Pode ser tolerada a presença de plásticos, materiais 
betuminosos e resíduos orgânicos em pequenas quantidades nos aterros. Desta forma, a 
existência de mecanismos de seleção e triagem dos resíduos, como estações de transbordo, é 
indispensável para a viabilidade da execução de aterros inertes de RCC. 

o Procedimentos para registro da operação 

Deve ser mantido na instalação, até o fim da vida útil e no período pós-fechamento, um registro da 
operação com as seguintes informações: descrição e quantidade de cada resíduo recebido e a 
data de disposição (incluídos os CTR – Controle de Transporte de Resíduos). 

No caso de reservação de resíduos, o registro deverá indicar o setor onde o resíduo foi disposto 
bem como a descrição do tipo, quantidade e destinação dos resíduos rejeitados e reaproveitados, 
bem como os resultados das análises efetuadas nos resíduos. 

Também deverá haver registro das inspeções realizadas na área do aterro e dos incidentes 
ocorridos com as respectivas datas, bem como os dados referentes ao monitoramento das águas 
superficiais e subterrâneas. 

O registro deve ser mantido em caso de alteração de titularidade da área ou empreendimento e 
para eventual apresentação de relatórios. 

o Triagem dos resíduos recebidos 

Os resíduos recebidos devem ser previamente triados, na fonte geradora, em áreas de transbordo 
e triagem ou em área de triagem estabelecida no próprio aterro, de modo que nele sejam 
dispostos apenas os resíduos de construção civil classe A e/ou resíduos inertes. 

Os resíduos de construção civil das classes B (recicláveis), C (sem tecnologias de 
reaproveitamento) ou D (perigosos) devem ser encaminhados à destinação adequada. Os 
resíduos classificados como classe D devem ser armazenados temporariamente protegidos de 
intempéries. 

o Disposição segregada de resíduos 

Os resíduos devem ser dispostos em camadas sobrepostas e não será permitido o despejo pela 
linha de topo. Em áreas de reservação, em conformidade com o plano de reservação, a 
disposição dos resíduos deve ser feita de forma segregada, de modo a viabilizar a reutilização ou 
reciclagem futura. 

Devem ser segregados os solos, os resíduos de concreto e alvenaria, os resíduos de pavimentos 
viários asfálticos e os resíduos inertes. A segregação por subtipos também pode ser adotada. 

o Treinamento 

Os responsáveis pelo aterro devem fornecer treinamento adequado aos seus funcionários. Os 
treinamentos devem focar nas informações operacionais do aterro, dando ênfase à atividade 
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específica a ser desenvolvida pelo funcionário, além de tratar dos procedimentos a serem 
adotados em casos de emergência. 

6.1.4 Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 

Os resíduos de serviços de saúde resultam de todas as atividades exercidas no âmbito de 
atendimento à saúde, que por suas características, necessitam de processos diferenciados em 
seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio antes da sua disposição final, conforme 
estabelecido na Resolução nº 358/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Se 
enquadram nestas atividades hospitais, clínicas, farmácias, laboratórios, funerárias, dentre outros. 

Até pouco tempo na maioria dos municípios brasileiros, não havia um gerenciamento dos resíduos 
de serviços de saúde – RSS, sendo estes tratados como os resíduos sólidos urbanos, o que ainda 
acontece em muitos municípios pequenos. Porém, a conscientização da população e das 
autoridades sobre os problemas ocasionados pela gestão incorreta dos RSS, juntamente com as 
legislações sobre esse tema, foram determinantes para que estes passassem a receber um 
manejo e tratamento diferenciado, com implementação de um gerenciamento específico para os 
resíduos de serviços de saúde - GRSS.  

Esse gerenciamento constitui-se no conjunto de procedimentos de gestão, planejados e 
implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o propósito de 
minimizar a produção de resíduos, segregar os diferentes tipos e proporcionar transporte, 
tratamento e destinação final seguros, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da 
saúde pública e do meio ambiente. Esses procedimentos são propostos por meio do plano de 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – PGRSS de cada unidade. 

Os geradores de resíduos de serviços de saúde em operação ou a serem implantados, devem 
elaborar e implantar o PGRSS, de acordo com a legislação vigente, especialmente a norma RDC 
222/2018 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, ANVISA. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei nº 12.305 de 2010, possui 
uma subseção dedicada especialmente aos RSS, na qual define os estabelecimentos geradores 
de resíduos de saúde e determina que resíduos potencialmente infectantes não poderão receber 
disposição final sem tratamento prévio que assegure a eliminação de suas características de 
patogenicidade. 

A PNRS ainda atribui aos serviços de saúde a responsabilidade pelo gerenciamento completo de 
seus resíduos, desde sua geração até a destinação e disposição final, e fixa que o importador, o 
fabricante e o distribuidor de medicamentos, bem como os prestadores de serviços de saúde são 
corresponsáveis pela coleta dos resíduos especiais resultantes dos produtos vencidos ou 
considerados inadequados ao consumo (Lei nº 12.305/2010). 

Para facilitar o gerenciamento dos RSS, é recomendável que as administrações públicas optem 
pela terceirização do serviço, contratando empresas especializadas para o manejo dos resíduos, 
de modo que se exija a apresentação de documento que comprove a regularização ambiental da 
empresae que a empresa responsável pela destinação/disposição dos RSS, apresente fontes de 
comprovação sobre a atividade contratada. 

6.1.4.1 Geração, caracterização e gerenciamento dos RSS 

6.1.4.1.1 Geração  

Como estabelecido na Resolução nº 222/2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde, são definidos como geradores de resíduos de serviços de saúde todos os serviços 
relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 
domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, 
funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 
somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as de 
manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de 
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zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de 
materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços 
de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

Conforme citado em Brasil (2006 apud ALVES, 2009), a importância dos RSS não está na 
quantidade gerada, que no Brasil corresponde por apenas 1 a 3% do total de resíduos produzidos, 
mas no potencial de risco que representam à saúde humana e ao meio ambiente. 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS aponta uma geração média destes 
resíduos à base de 5 kg diários para cada 1.000 habitantes, relativos a uma taxa média de 0,5% 
em relação à quantidade de resíduos domiciliares e públicos coletada. Outra forma de construir-se 
uma estimativa é pela taxa anunciada no Manual de Saneamento da Fundação Nacional de 
Saúde – FUNASA, que é de 2,63 kg diários por leito de internação existente, dos quais 0,5 kg são 
resíduos perigosos (MMA, 2012).  

6.1.4.1.2 Caracterização 

Segundo a Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM, 2011), os 
estabelecimentos prestadores de serviço de saúde geram uma quantidade significativa de 
resíduos, devido à diversidade de atividades que desenvolvem. Porém, de todos os resíduos 
gerados, só uma pequena parcela pode ser considerada de risco (biológico, químico, físico, etc.) e 
que exija cuidados especiais para a proteção de seus trabalhadores, da população em geral e do 
meio ambiente. A outra parcela é constituída por resíduos que podem ser equiparados aos 
domiciliares. 

Se os resíduos perigosos forem misturados com os demais, temos dois cenários inapropriados: 
todo o resíduo passa a ser considerado perigoso, o que gera um custo elevado em seu tratamento 
e disposição, já que o volume de resíduos a ser tratado e disposto de forma especial passa a ser 
maior; ou o resíduo é disposto indevidamente e isso, além de ser ilegal, gera um grande problema 
ambiental e à saúde. Na Figura 6.5 são ilustrados esses dois cenários (FEAM, 2011). 

 

 
Figura 6.5 - Resíduos não perigosos se misturados aos resíduos perigosos, todo o total passa a ser 
considerados perigoso. 

Fonte: FEAM, 2011. 

 

Para detalhar a composição dos RSS segundo as suas características biológicas, físicas, 
químicas, estado de matéria e origem, para o seu manejo seguro, os resíduos são divididos em 
cinco grupos, conforme a Resolução RDC nº 222/2018 da ANVISA: 
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Grupo A – Infectantes: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Alguns 
exemplos são: resíduos de laboratórios de engenharia genética, bolsas de sangue, peças 
anatômicas, carcaças de animais provenientes de centros de experimentação, todos os resíduos 
provenientes de pacientes em isolamento, entre outros. 

Grupo B – Químicos: resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, independentemente de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. São exemplos: medicamentos vencidos, contaminados, 
apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais medicamentos impróprios ao 
consumo; substâncias para revelação de filmes usados em Raio-X; entre outros resíduos 
contaminados com substâncias químicas perigosas.  

Grupo C – Rejeitos Radioativos: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificada na 
norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN–NE–6.02, e para os quais a reutilização 
é imprópria ou não prevista. 

Grupo D – Resíduos Comuns: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou 
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 
São exemplos: resíduos gerados na recepção, escritório, administração, copa e cozinha. 

Grupo E – Perfurocortantes ou Escarificantes: objetos e instrumentos contendo cantos, 
bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar. São exemplos: 
bisturis, agulhas, lâminas, bolsas de coleta incompleta quando descartadas acompanhadas de 
agulhas, entre outros. 

A observação nos estabelecimentos de serviços de saúde tem demonstrado que, tipicamente, os 
resíduos de classe A, classe B, classe C e classe E são, no conjunto, 25% do volume total, 
enquanto os de classe D representam cerca de 75% do volume total dos resíduos de serviços de 
saúde (MMA, 2012). 

6.1.4.1.3 Gerenciamento 

• Armazenamento 

Conforme mencionado anteriormente, dadas as características dos resíduos de serviços de 
saúde, são necessários a segregação e o armazenamento adequado diretamente na fonte 
geradora, de forma a minimizar os riscos de contaminação e proporcionar seu correto manejo e 
destinação final. 

• Coleta e transporte 

A forma e frequência da coleta e transporte dos RSS são etapas fundamentais no gerenciamento 
adequado dos resíduos de serviços de saúde. O Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS) relata que, predominantemente, os municípios brasileiros utilizam veículos 
que são exclusivos para esta atividade, no entanto há presença significativa de coleta sendo 
realizada concomitantemente por veículos responsáveis também pela coleta de resíduos 
domiciliares. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2012), é importante certificar se ocorre a coleta, se 
existem operadores privados inseridos nesta atividade e se a administração pública, quando atua 
removendo resíduos privados, cobra pelos serviços prestados.  

• Reciclagem 

Os resíduos oriundos do atendimento à saúde, na maioria das vezes, são associados apenas a 
material biológico ou radioativo, capazes de provocar danos. Todavia, como já apresentado 
anteriormente, um volume expressivo dos RSS gerados são de materiais que não sofreram 
nenhuma interação, ou seja, não apresentam qualquer contaminação.  
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No entanto, algumas vezes eles são coletados e descartados da mesma forma que os resíduos 
contaminados, por meio de tratamentos como a incineração e autoclave, trazendo custos 
onerosos ao seu gerador, ou então são dispostos em aterros para resíduos especiais. Ressalta-se 
que valores significativos poderiam ser economizados se os RSS que não precisam de 
tratamentos especiais não fossem incorretamente classificados, deixando de ir para locais de 
tratamento desnecessariamente. 

Diversos materiais oriundos dos estabelecimentos de atendimento à saúde podem ser reciclados, 
tais como: papel de escritório, caixas de papelão, jornais e revistas, plásticos diversos, 
embalagens PET, copos descartáveis, vidros, metais, latas de alumínio, sobras alimentares, 
aparas de jardim, dentre outros. 

• Tratamento e disposição final 

Os resíduos de serviços de saúde Classe A devem ser submetidos a um tratamento correto antes 
de sua disposição final. Esse tratamento consiste na aplicação de uma técnica que modifique as 
características inerentes aos mesmos, reduzindo ou eliminando os riscos associados à presença 
de agentes patogênicos, como contaminação, acidentes ocupacionais ou danos ao meio ambiente 
(ANVISA 222/2018). 

Os sistemas para tratamento e disposição final de RSS devem estar licenciados pelo órgão 
ambiental de acordo com a Resolução nº 358/2005 do CONAMA. Vários são os métodos 
empregados para tratamento, devendo ser submetidos a monitoramento de acordo com 
parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento ambiental.   

Dentre os diversos métodos para tratamento, destacam-se a incineração e autoclavagem, mais 
comuns no país. Ainda existe a técnica de tratamento por micro-ondas, que merece destaque. 

A incineração é um processo de queima de resíduos em altas temperaturas, normalmente acima 
de 800ºC, a presença de excesso de oxigênio, no qual os materiais à base de carbono são 
decompostos, desprendendo calor e gerando um resíduo de cinzas. Esse método trata a maioria 
dos RSS, principalmente infecciosos, patológicos e perfurocortantes, tornando-os inócuos. Requer 
constante monitoramento das emissões gasosas, para evitar impactos ambientais (RECESA, 
2008). 

A autoclavagem é um processo aplicado para redução de carga microbiana de culturas e 
estoques de microrganismos. O processo combina temperaturas e pressões altas para provocar a 
inativação dos microorganismos patogênicos.  

Informações sobre os RSS gerados no estado de Rondônia constam no Produto 2 do Diagnóstico 
do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. 

6.1.5 Resíduos Industriais 

Nas indústrias são gerados resíduos Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos) dependendo 
da tipologia industrial, dos processos adotados e produtos fabricados. Assim, do ponto de vista de 
disposição de resíduos e rejeitos industriais, há os aterros de resíduos industriais não perigosos e 
perigosos.  

Os aterros de resíduos industriais não perigosos são regidos pela NBR 13.896/1997 e deve seguir 
os mesmos requisitos de projeto, implantação e operação dos aterros sanitários de RSU. 

O aterro de resíduos industriais perigosos (ARIP) deve ser projetado de acordo com a ABNT 
10.157/1987. Uma vez que a norma foi publicada há mais de duas décadas e as tecnologias de 
proteção ambiental evoluíram neste período, especialmente o uso de materiais geossintéticos nos 
aterros de rejeitos, critérios mais restritivos poderão ser adotados pelo órgão ambiental estadual 
nos processos de licenciamento ambiental.  

As estruturas dos aterros de resíduos perigosos são as mesmas de aterros sanitários, entretanto, 
os sistemas de proteção ambiental são mais eficientes, em função da natureza dos resíduos. 
Assim, podem ser utilizados, por exemplo, sistemas de cobertura móvel ou fixo para evitar 
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qualquer contato de águas pluviais com os resíduos ou um sistema de impermeabilização 
contendo mais de uma camada de geomembrana e argila para maximizar a proteção do solo e 
subsolo.  

Os critérios locacionais, de implantação, operação e encerramento dos ARIP são muito similares 
aos dos aterros sanitários (AS) para RSU. Para não repetir informações, serão incluídos a seguir 
apenas os requisitos de proteção ambiental e operacionais mais restritivos para os aterros de 
resíduos industriais perigosos. 

6.1.5.1 Requisitos de proteção ambiental 

No sistema artificial de impermeabilização inferior, deve ser obrigatoriamente previsto no projeto 
um sistema de testemunho da eficiência e estanqueidade da impermeabilização. Esse sistema 
deve ser projetado, colocado e operado de forma a dar vazão a todo o fluxo de líquido percolado 
que porventura ocorra em caso de ruptura ou má colocação da impermeabilização, e deve conter 
um aparato capaz de acumular esse líquido por tempo suficiente que permita a completa 
restauração da impermeabilização. Além disso, esse sistema deve ser projetado de tal forma que 
permita a retirada do líquido antes deste atingir o lençol freático. 

No caso da utilização de argila como material impermeabilizante, são necessários ainda: 

• Ensaios e caracterizações geotécnicas detalhadas;  

• Espessura total da impermeabilização; 

• Espessura máxima de cada camada para compactação; 

• Proteção da capa impermeável, no caso em que esta ficar exposta às intempéries por um 
longo período de tempo. 

A camada de impermeabilização deve ser construída com materiais de propriedades químicas 
compatíveis com o resíduo, com suficiente espessura e resistência de modo a evitar rupturas 
devido a pressões hidrostáticas e hidrogeológicas, contato físico com o líquido percolado ou 
resíduo, condições climáticas, tensões da instalação da impermeabilização e aquelas originárias 
da operação diária. 

6.1.5.2 Operação do aterro de resíduos industriais perigosos 

A seguir serão apresentadas as diretrizes das normas da ABNT referentes à operação de aterros 
de resíduos industriais perigosos. 

• Registro e caraterização dos resíduos 

Na operação do ARIP deverá ser elaborado um sistema de registro de operação com as 
informações sobre a quantidade dos resíduos recebidos, o gerador desses resíduos, as análises 
feitas e o local de disposição dentro da área do aterro. 

Deverá ser apresentada a caracterização qualitativa e quantitativa de cada resíduo, indicando as 
seguintes informações. 

• Origem: em que etapa do processamento industrial ou tratamento dos efluentes o resíduo 
foi gerado; 

• Nome químico ou vulgar juntamente com a fórmula química dos constituintes desse 
resíduo ou das substâncias que lhe deram origem. A comprovação da composição 
(através de análise química ou ensaios) deve ser fornecida quando for solicitada pelos 
órgãos ambientais; 

• Estado físico e a densidade de cada resíduo; 

• Quantidade diária e/ou mensal e a frequência de produção dos resíduos; 
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• Quantidade diária e/ou mensal de seus constituintes. 

Desta forma é obrigatório que no aterro haja um laboratório para análises expeditas. Devem ser 
apresentados os resultados de ensaios de lixiviação dos resíduos quando solicitado pelos órgãos 
de fiscalização. 

• Acondicionamento e estocagem dos resíduos no ARIP 

Deve ser apresentada a forma de acondicionamento dos resíduos para estocagem, transporte 
e/ou disposição. Nos casos em que for prevista a estocagem dos resíduos por determinado 
período até sua disposição no aterro, devem ser indicados o período de estocagem e o local, bem 
como as medidas de segurança a serem tomadas, tais como isolamento da área de estocagem, 
cobertura dos resíduos e outras. O período de estocagem de resíduos deve ser inferior a 90 dias. 

Devem ser apresentadas a forma em que os resíduos são transportados e dispostos no aterro, a 
frequência e as quantidades a serem dispostas de cada vez, bem como a sequência de 
operações de preenchimento do aterro. 

Devem ser indicadas as espessuras das camadas de resíduos e de cobertura, bem como dos 
taludes formados na disposição dos resíduos. 

Antes da disposição é necessário indicar se o resíduo, quando manipulado na instalação, 
apresenta incompatibilidade que possa provocar efeitos indesejáveis, tais como fogo, liberação de 
gases tóxicos ou que possa facilitar a lixiviação de substâncias tóxicas. Nestes casos, a 
disposição deverá prever a segregação dos resíduos com estas características de 
incompatibilidade. 

6.1.6 Resíduos de Transporte 

A Lei nº 12.305/2010, em seu artigo 13 define os resíduos sólidos de serviços de transporte como 
aqueles originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira.  

A Resolução CONAMA nº 5 de 05/08/1993 dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos 
gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. Nos artigos 4º e 5º da referida 
resolução, há o estabelecimento da obrigatoriedade dos estabelecimentos no gerenciamento dos 
seus resíduos gerados bem como a elaboração e aprovação pelo órgão ambiental competente do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos.  

O Ministério da Saúde, através da Resolução 56/2008, a qual dispõe sobre o Regulamento 
Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, 
Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados, em seu artigo 1º, define os termos 
Transporte e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, respectivamente, como o “translado 
de resíduos em qualquer etapa do gerenciamento de resíduos sólidos” e o “documento que 
aponta e descreve as ações relativas ao gerenciamento de Resíduos Sólidos, integrante de 
processo de licenciamento ambiental”. 

Uma dificuldade para a análise do desempenho das empresas na gestão dos resíduos sólidos 
desses terminais é a insuficiência na divulgação das informações ou até mesmo a ausência 
dessas. 

O gerenciamento de resíduos sólidos em terminais rodoviários e ferroviários cabe às empresas 
responsáveis pelos mesmos, sendo estas obrigadas a apresentarem o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos à autoridade ambiental competente.  

Para a elaboração do Caderno de Diagnóstico dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Transporte 
no âmbito nacional, o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Governo Federal, 
contatou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Entretanto, a referida agência 
ainda não divulgou dados consolidados sobre a gestão de resíduos em terminais rodoviários e 
ferroviários. Dados dessa natureza poderão estar disponíveis em bases de concessionárias e 
empresas que gerenciam terminais rodoviários e ferroviários.  
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De acordo com o IPEA (2011) há uma enorme quantidade de terminais rodoviários e ferroviários 
(com diferentes portes) e além de inúmeras empresas responsáveis pela gestão desses terminais. 
Esta realidade dificultou a obtenção de dados sobre o gerenciamento de resíduos nessas 
instalações, no curto espaço de tempo no qual foi realizado este diagnóstico, não sendo possível 
a coleta de dados primários. Assim, devido à ausência de uma base de dados que consolide 
essas informações e permita a verificação do setor (ferroviário/rodoviário), do porte do terminal e 
das concessionárias que ainda não gerenciam efetivamente os resíduos sólidos gerados em suas 
instalações ou o fazem de maneira precária, não foi possível realizar uma análise desse cenário 
para o Estado de Rondônia. 

• Ferroviários 

Não há dados disponíveis da geração de resíduos nos terminais ferroviários e, por isso, não foram 
aqui apresentados.  

• Aeroportos 

FACHINI (2002) estimou através de seu trabalho realizado no Aeroporto de Joinville, em Santa 
Catarina, que a geração de resíduos por viagem é, em média, de 300 gramas por passageiro, 
incluindo todos os tipos de resíduos gerados em uma aeronave. Dados da INFRAERO (2011) 
mostram que volume médio de resíduos gerados no Aeroporto Internacional de Porto Velho – 
Governador Jorge Teixeira de Oliveira foi 15 toneladas/mês, dos quais apenas 280 kg são 
disponibilizados à cooperativas. 

Segundo a Infraero os terminais de cargas contam com câmaras frigoríficas, instalações para 
carga viva, áreas especiais para cargas valiosas, material radioativo e demais artigos perigosos, o 
que faz da Infraero referência na atividade de Logística de Carga e na disponibilização de 
facilidades e serviços para todos os integrantes da cadeia Logística multimodal. Diante disso, 
constata-se que em um aeroporto há a geração de todos os tipos de resíduos sólidos como 
aqueles gerados em uma cidade, porém em menor quantidade (CNT, 2011). 

• Portos 

De acordo com a Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP, 2011), o sistema de 
transporte aquaviário no Brasil abrange uma costa de 8,5 mil quilômetros navegáveis e o setor 
portuário movimenta cerca de 700 milhões de toneladas por ano, de diversas mercadorias, 
respondendo por mais de 90% das exportações de carga no país. 

Os resíduos gerados em portos compreendem os seguintes tipos (SCHINDLER, 2007):  

• Restos de carga;  

• Embalagens (pallets, lâminas de plástico, cartões);  

• Resíduos domésticos dos setores sociais (cantinas, oficinas, lavanderias, sanitários);  

• Lubrificantes e hidrocarbonetos usados, filtros, vernizes, pinturas, solventes e baterias de 
manutenção de máquinas e infraestrutura;  

• Restos de mercadorias estivadas. 

SCHINDLER (2007) relata que os tipos de resíduos sólidos gerados nos portos brasileiros 
compreendem os principais materiais: ferragens, óleos, resíduos orgânicos, resíduos químicos, 
material de escritório, resíduos infectantes, cargas em perdimento e sucatas. 

Os resíduos gerados em portos devem ser acondicionados em baias em um depósito fechado e 
arejado que facilite o armazenamento dos resíduos por grupo coletado. Cabe ressaltar que 
investimentos em treinamento e ações de sensibilização e mobilização ambiental com os 
funcionários e colaboradores, bem como de responsabilidade social em escolas sobre coleta 
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seletiva, saúde e saneamento também foram implantadas para que o programa de gestão de 
resíduos sólidos se tornasse eficaz (AZEVEDO, 2007). 

Ao avaliar a gestão dos resíduos sólidos em portos, aeroportos, fronteiras e recintos 
alfandegados, AZEVEDO (2007) aponta as seguintes preocupações:  

• Há desconhecimento da realidade local, pois os Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS) elaborados não contemplam informações específicas para situações 
distintas;  

• Existe a necessidade do gerador em atender o termo de referência, independentemente da 
realidade local;  

• O processo de aprovação do PGRS é lento e burocrático;  

• Há pouco compromisso dos atores envolvidos com as práticas de gerenciamento ao 
PGRS.  

De modo geral, foi possível observar que a gestão de resíduos sólidos apresenta falhas 
operacionais, gerenciais e normativas, causadas pela falta de:  

• Equipe habilitada para gerenciar e operacionalizar as ações de controle sanitário em 
portos;  

• Definição sobre o quanto e como cada entidade é responsável pelos resíduos sólidos 
gerados nos portos;  

• Procedimentos que estabeleçam o registro de documentos e práticas operacionais 
adequados;  

• Articulação entre as instituições envolvidas e destas com as empresas prestadoras de 
serviços em zonas portuárias;  

• Conhecimento em pesquisa de técnicas viáveis de tratamento e destinação adequada para 
cada grupo de resíduo gerado.  

É possível observar que ainda há falta de informações e de uniformização dos procedimentos 
operacionais e gerenciais a serem tomados, bem como há falta de atuação integrada de cada 
instituição no que se refere à gestão dos resíduos sólidos (IPEA, 2011). 

Entre os portos existentes, não há conhecimento padronizado sobre as informações que devem 
ser adotadas para o gerenciamento seguro dos resíduos sólidos diariamente. Neste contexto, em 
fevereiro de 2007, a ANVISA e a ANTAQ realizaram o Seminário Técnico para o Controle dos 
Resíduos Sólidos em Áreas Portuárias, que contou com representantes de instituições públicas 
com seus respectivos temas de trabalho, no intuito de possibilitar que cada entidade exponha os 
procedimentos, as regulamentações e dúvidas pertinentes ao tema (IPEA, 2011). 

Ressalta-se que tanto o Porto SOPH quanto os aeroportos de Rondônia são responsáveis pela 
gestão e destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados em suas 
dependências, devendo os mesmos elaborarem e manter atualizados os respectivos planos de 
gerenciamento de resíduos, que deverão ser aprovados pela SEDAM.  

6.1.7 Resíduos de Mineração (RMI) 

Os resíduos da mineração, normalmente chamados de rejeitos, são originados no beneficiamento 
dos minérios através de processos físicos e químicos que visam regularizar o tamanho dos 
fragmentos, remover minerais associados sem valor econômico e aumentar a qualidade, pureza 
ou teor do produto final.  
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BOSCOV GIMENEZ (2008) destaca que existem diversos procedimentos realizados, variando em 
função do tipo e da qualidade do minério, tais como: britagem (fragmentação), moagem 
(pulverização), peneiramento (classificação) e concentração (por densidade, separação 
magnética, separação eletrostática, ciclonagem, aglomeração, flotação, lavagem, secagem, 
pirólise, calcinação). Os rejeitos são normalmente compostos de partículas provenientes da rocha, 
de água e de outras substâncias adicionadas no processo de beneficiamento.  

No caso da exploração de minerais metálicos a quantidade de impurezas, umidade e presença de 
agentes químicos inviabilizam o tratamento destes, assim, é necessário promover a disposição 
final dos rejeitos em barragens ou diques, devidamente impermeabilizados, para evitar que os 
percolados atinjam e poluam o subsolo e o lençol freático e que os materiais particulados causem 
assoreamento de cursos de água. Estas barragens são conhecidas na mineração como de 
barragens de rejeitos. 

A diretriz principal para os projetos de exploração de minerais metálicos em Rondônia é a 
elaboração de projeto e construção de barragens de rejeitos no local da mineração de acordo com 
condicionantes do licenciamento ambiental. Normalmente são associadas geomembranas com 
solos de baixa permeabilidade. 

6.1.8 Resíduos Agrossilvopastoris 

6.1.8.1 Orgânicos 

Os resíduos gerados na agricultura normalmente são compostos por partes da própria cultura 
produzida como palhas, cascas e raízes que, normalmente, não são coletados pelos agricultores 
sendo incorporados no solo para novos cultivos produtivos uma vez que possuem nutrientes. 

Estes resíduos podem ser usados para adubação, permitindo a recuperação de elementos 
essenciais ao desenvolvimento das culturas que estão presentes nesses materiais, além disso, 
eles também contribuem para a estrutura física do solo, aumentando a retenção de água, por 
exemplo. Além da utilização como fertilizantes, os resíduos da agroindústria também podem ser 
utilizados para alimentação animal, para a geração de energia, contribuindo com a 
sustentabilidade da matriz energética brasileira ou mesmo para diversas outras finalidades como 
artesanatos, fabricação de móveis, etc. Portanto não existe nenhuma diretriz específica para a 
disposição destes resíduos no solo. 

As fazendas de criação de animais confinados deverão ser submetidas a processos de 
licenciamento ambiental prevendo condicionantes para o gerenciamento adequado dos resíduos 
sólidos. Ressalta-se que os resíduos agrossilvopastoris de origem animal destas fazendas, 
essencialmente excretas, têm potencial de utilização como adubo em processos de compostagem 
e biodigestão anaeróbia. 

O uso de excretas de animais em biodigestores possibilita o reaproveitamento do material com as 
seguintes vantagens da aplicação: 

• Estabilização da matéria orgânica presente nas excretas dos animais possibilitando 
reaproveitamento e incorporação no solo como adubo orgânico; 

• Geração de biogás que pode ser convertido em energia elétrica ou queimado para 
conversão em gás carbônico; 

• Geração de efluentes no biodigestor que também podem ser utilizados em irrigação e 
incorporados no solo e culturas. 

Observa-se que a disposição final no solo de lodos de tratamento de efluentes de criação de 
animais não pode ser feita antes que haja uma estabilização deste material, nem deve ser feita de 
forma concentrada em um local, a fim de evitar contaminação pontual. 
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6.1.8.2 Inorgânicos 

Os resíduos agrossilvopastoris inorgânicos são compostos pelas embalagens de agrotóxicos e 
fertilizantes. Através das Leis n° 7.802/1989 e n° 9.974/2000, a responsabilidade sobre a 
destinação adequada das embalagens de agrotóxicos e fertilizantes foi dividida entre fabricantes, 
revendedores, agricultores (usuários) e poder público (fiscalizador). Devido a essa 
regulamentação, em 2002 foi criado o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 
Vazias (INPEV), entidade que representa as indústrias fabricantes de produtos fitossanitários.  

Conforme o parágrafo 5° do Art. 53, do Decreto Federal nº 4.074/2002, as embalagens rígidas, 
que contiverem formulações miscíveis ou dispersáveis em água, deverão ser submetidas pelo 
usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme orientação 
constante de seus rótulos, bulas ou folheto complementar. A tríplice lavagem das embalagens 
rígidas é um procedimento de lavagem realizado três vezes que viabiliza a reciclagem das 
embalagens rígidas, sendo que, quando não realizada, as embalagens são consideradas 
contaminadas pelos resíduos perigosos, agrotóxicos, devendo ser submetidas ao processo de 
incineração (Figura 6.6). 

 

Figura 6.6 – Gerenciamento das embalagens de agrotóxicos e fertilizantes. 

Fonte: BRASIL (2002). 

6.1.9 Resíduos de Serviços de Saneamento 

6.1.9.1 Lodos de Estação de tratamento de Água (ETA) 

Um método alternativo de disposição dos resíduos gerados nas ETAs, que tem sido observado 
em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, é seu lançamento nas estações de 
tratamento de esgoto (ETEs), via rede coletora de esgoto ou por meio de transporte em caminhão. 

Em relação às possibilidades de disposição dos lodos das ETAs dentro da área das estações, 
REALI (1999) apresenta o sistema de lagoas de lodo com a possível conversão deste em leitos de 
secagem. Os sistemas de lagoas de lodo geralmente possuem duas ou mais unidades operando 
em paralelo, sendo o lodo enviado continuamente para uma das lagoas até seu enchimento 
completo. Após isso, interrompe-se a operação da lagoa cheia, possibilitando a desidratação do 
lodo acumulado. Durante o esvaziamento e retirada de lodo de uma lagoa, o fluxo de lodo da 
estação é enviado para a outra lagoa.  

Há ainda a possibilidade de transformar as lagoas de lodo em leitos de secagem pela implantação 
de sistema de drenagem no fundo da lagoa com retirada da água e reenvio à estação de 
tratamento. Após o período de secagem do lodo nas lagoas ou nos leitos de secagem, deve-se 
realizar a remoção do lodo concentrado por dragagem no fundo das unidades, para posterior 
destinação final adequada. 

Em sistemas de tratamento onde não há áreas disponíveis para a disposição final dentro do 
terreno da ETA ou que haja alguma restrição ambiental para a disposição final, há várias opções 
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possíveis de disposição em áreas externas, dependendo da análise da viabilidade técnica, 
econômica e ambiental para cada caso, citadas abaixo (REALI, 1999): 

6.1.9.1.1 Disposição em aterros sanitários  

Os aterros sanitários podem, muitas vezes, apresentar restrições quanto à umidade máxima 
permitida para recebimento da torta (resíduo final). Além disso, os custos envolvidos no transporte 
do resíduo final (torta) dependem da distância entre a ETA e o aterro, podendo tornar-se 
consideravelmente elevados nos casos em que o lodo não tenha sido suficientemente 
desidratado. 

Assim, para que esta opção seja adotada, quando se tem lodo gerado a partir da coagulação 
química com sulfato de alumínio, é usualmente recomendável que a torta final tenha concentração 
de sólidos acima de 25%. Portanto, é fundamental que os sistemas de remoção de água de lodos 
sejam capazes de produzir tortas bastante desidratadas. 

6.1.9.1.2 Co-disposição com biossólidos 

A disposição no solo conjunta dos lodos de ETAs e dos biossólidos gerados em estações de 
tratamento de esgotos pode ser bastante vantajosa do ponto de vista operacional. Essa mistura 
também pode ser utilizada no preparo de compostos fertilizantes, sendo que, o produto da mistura 
costuma apresentar menores teores de metais, tornando o produto mais facilmente 
comercializável. 

Entretanto, para disposição no solo desses lodos gerados nas estações de tratamento de esgotos, 
também chamados de biossólidos, deverão ser considerados os critérios definidos na Resolução 
CONAMA nº 375/2006. 

6.1.9.1.3 Disposição controlada em certos tipos de solos 

A aplicação de disposição controlada de lodo de ETA em certos tipos de solos pode ser realizada 
desde que se comprove a inexistência de impactos negativos ao solo receptor dos resíduos 
gerados na ETA.  

Há alguns exemplos na literatura, em que lodos de ETAs vêm sendo dispostos em fazendas de 
cultivo de gramíneas. Quando há presença de alumínio no lodo, sua disposição no solo deve ser 
cuidadosa em função da grande afinidade química deste com o fósforo presente no solo, que 
torna indisponível este nutriente para as plantas. 

6.1.9.1.4 Aplicações industriais diversas 

Uma solução adotada é a incorporação dos sólidos presentes nos lodos em produtos diversos, 
como fabricação de materiais de construção, como tijolos e na construção de bases de certos 
tipos de pavimentos, devendo ser respeitadas as normas de engenharia e da ABNT, referentes à 
qualidade dos produtos e materiais que serão empregados na construção civil. 

6.1.9.2 Lodos de Estação de tratamento de Esgoto (ETE)  

Neste item serão apresentadas considerações para disposição dos lodos de esgotos no solo, em 
aterros sanitários ou sua utilização como insumo agrícola, além da compostagem associada à 
fração orgânica biodegradável dos resíduos sólidos urbanos. 

6.1.9.2.1 Disposição em aterros sanitários  

Para ser disposto no solo, o lodo de esgoto, deverá ser submetido, no mínimo, a um processo de 
desidratação, ou seja, de retirada de água, para que possibilite o transporte em caminhões até o 
local de disposição, sendo que os aterros sanitários podem, muitas vezes, apresentar restrições 
quanto à umidade máxima permitida para recebimento da torta.  

Os custos envolvidos no transporte do resíduo final (torta) dependem da distância entre a ETE e o 
aterro, podendo tornar-se consideravelmente elevado nos casos em que o lodo não tenha sido 
suficientemente desidratado. 
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6.1.9.2.2 Disposição no solo como insumo agrícola 

O lodo de esgoto após ser estabilizado por meio de digestão aeróbia ou anaeróbia e desidratado, 
constitui o biossólido, cujas características se assemelham às dos estercos bovinos, amplamente 
empregados na agricultura. Entretanto, para ser aplicado diretamente no solo com finalidade 
agrícola, é necessário que o processo de tratamento do lodo seja eficiente e com adequado 
controle sanitário, uma vez que este pode vir acompanhado de organismos patogênicos 
(causadores de doenças) e metais pesados.  

A Resolução CONAMA nº 375/2006 define os critérios e procedimentos para o uso agrícola de 
lodos de esgotos gerados em ETEs, visando à proteção da saúde e do meio ambiente. Nela foram 
estabelecidos critérios que exigem processos de alta eficiência para higienização e estabilização 
do lodo, encarecendo muito o tratamento do mesmo, inviabilizando assim, a aplicação agrícola do 
lodo em muitos municípios do país. 

Ressalta-se que o uso agrícola do lodo de esgoto é uma alternativa que apresenta vantagens 
econômicas quando comparado a outras práticas de destinação final, uma vez que se enquadra 
nos princípios de reutilização de resíduos de forma ambientalmente adequada.  

O lodo só poderá ser aplicado no solo após ser submetido a tratamento que assegure sua 
estabilização, não apresentando potencial de geração de odores e de atratividade de vetores, 
mesmo quando reumidificado. O lodo é considerado estável para utilização agrícola quando a 
relação entre sólidos voláteis e sólidos totais for inferior a 0,70 (Res. CONAMA nº 375/2006). 

A aplicação do lodo de esgoto no solo deverá ser uniforme, podendo ser feita de quatro formas, 

apresentadas a seguir (Res. CONAMA nº 375/2006): 

a) sobre a superfície do terreno (seguida ou não de incorporação);  

b) em sulcos;  

c) em covas;  

d) por injeção subsuperficial.  

No Quadro 6.4 e Quadro 6.5 são apresentados os limites máximos permitidos pela Resolução 
CONAMA nº 375/2006 para elementos inorgânicos e microrganismos patógenos, 
respectivamente, para uso agrícola.  

Quadro 6.4 – Concentração máxima de elementos inorgânicos permitida no lodo de esgoto para uso 
agrícola. 

Substâncias Inorgânicas 
Concentração Máxima permitida no lodo de esgoto ou 

produto derivado (mg/kg, base seca) 

Arsênio 41 

Bário 1300 

Cádmio 39 

Chumbo 300 

Cobre 1500 

Crômio 1000 

Mercúrio 17 

Molibdênio 50 

Níquel 420 

Selênio 100 

Zinco 2800 

Fonte: CONAMA (2006). 
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Quadro 6.5 – Concentração máxima permitida no lodo de esgoto para uso agrícola. 

Tipo de lodo de esgoto ou produto derivado Concentração de patógenos 

A 

Coliformes Termotolerantes <103 NMP / g de ST  
Ovos viáveis de helmintos < 0,25 ovo / g de ST  
Salmonella ausência em 10 g de ST Vírus < 0,25 UFP ou UFF / g 
de ST 

B 
Coliformes Termotolerantes <106 NMP / g de ST  
Ovos viáveis de helmintos < 10 ovos / g de ST 

ST: Sólidos Totais; NMP: Número Mais Provável; UFF: Unidade Formadora de Foco. 

Fonte: CONAMA (2006). 

Em solos onde o lodo de esgoto for aplicado só poderão ser cultivadas olerícolas, tubérculos, 
raízes e demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo, bem como cultivos 
inundáveis, após um período mínimo de 48 meses da última aplicação. As atividades de pastagem 
só poderão ocorrer após um período mínimo de 24 meses da última aplicação de lodo. 

Os lodos de esgoto enquadrados como classe A poderão ser utilizados para quaisquer culturas, 
respeitadas as restrições informadas nos parágrafos anteriores, enquanto a utilização de lodo 
enquadrado como classe B é restrita ao cultivo de café, silvicultura, culturas para produção de 
fibras e óleos, com a aplicação mecanizada, em sulcos ou covas, seguida de incorporação, 
respeitadas as restrições previstas no artigo 15 e no inciso XI, do artigo 18 da Resolução 
CONAMA nº 375/2006. 

Em relação às restrições locacionais e aptidão do solo nas áreas de aplicação do lodo de esgoto, 
não será permitida a aplicação, nos seguintes locais (CONAMA, 2006):  

• Unidades de Conservação (UC), com exceção das Áreas de Proteção Ambiental (APA); 

• Área de Preservação Permanente (APP);  

• Áreas de Proteção aos Mananciais (APMs) definidas por legislações estaduais e 
municipais e em outras áreas de captação de água para abastecimento público, a critério 
do órgão ambiental competente;  

• Interior da Zona de Transporte para fontes de águas minerais, balneários e estâncias de 
águas minerais e potáveis de mesa, definidos na Portaria DNPM nº 231, de 1998;  

• Raio mínimo de 100 metros de poços rasos e residências, podendo este limite ser 
ampliado para garantir que não ocorram incômodos à vizinhança;  

• Distância mínima de 15 (quinze) metros de vias de domínio público e drenos 
interceptadores e divisores de águas superficiais de jusante e de trincheiras drenantes de 
águas subterrâneas e superficiais;  

• Área agrícola cuja declividade das parcelas ultrapasse:  

a. 10% no caso de aplicação superficial sem incorporação;  

b. 15% no caso de aplicação superficial com incorporação;  

c. 8% no caso de aplicação subsuperficial e em sulcos, e no caso de aplicação 
superficial sem incorporação em áreas para produção florestal;  

d. 25% no caso de aplicação em covas;  

• Parcelas com solos com menos de 50 cm de espessura até o horizonte C;  

• Áreas onde a profundidade do nível do aquífero freático seja inferior a 1,5 metro na cota 
mais baixa do terreno;  
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• Áreas agrícolas definidas como não adequadas por decisão motivada dos órgãos 
ambientais e de agricultura competentes.  

O lodo de esgoto poderá ser utilizado na zona de amortecimento de unidades de conservação, 
desde que sejam identificadas as restrições previstas no Plano de Manejo da Unidade de 
Conservação, mediante prévia autorização do órgão responsável pela administração da UC.  

Para aplicação do lodo no solo com finalidade agrícola deverão ser adotadas as taxas de 
aplicação previstas na Resolução CONAMA nº 375/2006, bem como respeitadas as seguintes 
diretrizes: 

• Não aplicar lodo de esgoto ou produto derivado em condições de chuvas;  

• Evitar a aplicação manual de lodo de esgoto classe A;  

• A aplicação do lodo de esgoto classe B deverá ser obrigatoriamente mecanizada, em 
sulcos ou covas, com incorporação do lodo de esgoto ou produto derivado logo após a 
aplicação;  

• Evitar a realização de cultivo ou outro trabalho manual na área que recebeu o lodo de 
esgoto ou produto derivado, por um período de 30 dias após a aplicação;  

• Em caso de colheita manual, a aplicação de lodo de esgoto ou produto derivado classe B 
deverá ser feita no mínimo 6 meses antes da colheita;  

• Para o lodo de esgoto ou produto derivado classe B, tomar medidas adequadas e 
sinalização para restringir o acesso do público às áreas de aplicação de lodo de esgoto ou 
produto derivado, durante um período de 12 meses após a última aplicação.  

Por fim, deverá ser feito o monitoramento das Áreas de Aplicação do Lodo de Esgoto ou Produto 
Derivado observando os parâmetros de fertilidade do solo, o sódio trocável, a condutividade 
elétrica e as substâncias inorgânicas indicadas na Resolução supracitada. 

6.1.9.2.3 Utilização em processos de compostagem 

A compostagem é um processo biológico de degradação da matéria orgânica presente nos 
resíduos onde uma mistura inicial de resíduos sofre a ação de vários grupos de microrganismos. 
Durante a biodegradação da matéria orgânica a temperatura se eleva naturalmente chegando a 
60-65 ºC nos primeiros dias, inativando ou reduzindo a quantidade de microrganismos 
patogênicos presentes no lodo (BLEY, 1998).  

Para utilização no processo de compostagem o lodo de esgoto deve ser misturado a resíduos 
orgânicos, tanto vegetais como animais (palha, resíduo de podas de árvores trituradas, esterco de 
galinha, capim). Os lodos de esgoto, assim como os estercos, são materiais ricos em nitrogênio e 
devem ser associados a materiais ricos em carbono, como resíduos de podas e palha, visando 
balancear a relação C:N (Carbono:Nitrogênio) para se obter a mineralização ou estabilização da 
matéria orgânica.(GONÇALVES, 1999).  

A relação entre temperatura e umidade é de extrema importância para que o processo seja 
eficiente, sendo ideal que o processo de compostagem alcance temperatura de 60ºC e cerca de 
60% para teor de umidade.  

A compostagem pode ser realizada em pilhas ou leiras, mantidas em pátios a céu aberto ou em 
abrigos fechados. Os materiais devem ser revolvidos periodicamente por processo manual ou 
utilização de equipamentos mecânicos, a fim de se produzir a aeração das camadas inferiores, 
mantendo assim, além da oxigenação da massa de resíduos, o controle de temperatura e 
umidade, condições estas importantes para melhor aproveitamento do processo (BLEY, 1998).  

De acordo com GONÇALVES (1999) um estudo realizado pela Universidade Federal do Espírito 
Santo, apresentou resultados positivos em ensaios de compostagem por aeração mecanizada de 
lodo de esgoto associado a esterco de galinha e resíduos agrícolas. Tais processos 
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demonstraram eficiência na produção de compostos orgânicos para utilização na agricultura, em 
relação aos valores obtidos de pH, relação C:N e macro e micronutrientes. 

7 DIRETRIZES E MEIOS PARA A CRIAÇÃO DE FUNDO ESTADUAL E MUNICIPAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou em 2011 o Manual de Planos Estaduais de 
Resíduos Sólidos – Orientações Gerais, onde estabeleceu a criação de um Fundo Estadual e 
Municipal de Resíduos Sólidos como um dos instrumentos capazes de garantir e assegurar a 
implantação e o alcance das proposições do PERS. 

7.1 Do Fundo Estadual de Resíduos Sólidos 

7.1.1 Objetivo 

O Fundo Estadual de Resíduos Sólidos deverá ser criado com o objetivo de implementar ações 
destinadas a uma adequada gestão e proteção dos recursos naturais, incluindo a manutenção, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental dos espaços prejudicados pela disposição 
irregular de resíduos, de forma a garantir um manejo integrado e sustentável dos resíduos sólidos, 
com consequente melhoria da qualidade de vida da população. Tem como finalidade oferecer 
suporte financeiro aos programas e ações relacionados aos Resíduos Sólidos. 

7.1.2 Diretrizes e meios de criação 

A criação do Fundo Estadual de Resíduos Sólidos se dá por meio da elaboração de um dispositivo 
legal (Lei) que o regulamenta.  

O estado de Rondônia já conta com a Lei nº 1.145 de 12 de dezembro de 2002, que Institui a 
Política, cria o Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia, e dá 
outras providências. Tal Lei já especifica o FEPRAM – Fundo Especial de Proteção Ambiental, ao 
qual são destinados os recursos de multas por transgressão à referida Lei.  

7.1.2.1 Propostas para o Fundo 

O FEPRAM foi criado por meio da Lei Estadual nº 547 de 30 de dezembro de 1993. Diante disso, 
caberá ao Estado de Rondônia realizar estudo de viabilidade para decidir: 

1. Se manterá o atual Fundo como fonte de recursos para a elaboração, implantação e 
gerenciamento de planos, programas, projetos e outras iniciativas ligadas à gestão dos 
Resíduos Sólidos; 

2. Sobre revisar e atualizar a Lei Estadual nº 547/1993 para especificar o montante dos 
recursos do FEPRAM que serão destinados exclusivamente à gestão dos Resíduos 
Sólidos; 

3. Sobre a criação de um novo Fundo Estadual específico para a Gestão dos Resíduos 
Sólidos, nos termos da Lei 12.305/2010. 

7.1.3 Recursos que poderão constituir o Fundo 

a) Dotações orçamentárias a ele destinadas; 

b) Créditos adicionais suplementares a ele destinados; 

c) Produto de multas impostas por infração à Legislação Ambiental, lavradas pelo estado de 
Rondônia; 

d) Produto de licenças ambientais emitidas pelo estado de Rondônia; 

e) Doações de pessoas físicas e jurídicas; 

f) Doações de entidades nacionais e internacionais; 
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g) Recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios; 

h) Preços públicos cobrados por análises de projetos ambientais e/ou dados requeridos junto 
ao cadastro de informações ambientais do estado de Rondônia; 

i) Rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio; 

j) Indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas verdes, devidas 
em razão de parcelamento irregular ou clandestino do solo; 

k) Compensação financeira ambiental; 

l) Outras receitas eventuais. 

7.1.4 Da administração do Fundo 

A administração do Fundo será de responsabilidade do Conselho Estadual do Meio Ambiente, 
sendo de sua competência estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos 
recursos do Fundo, em conformidade com a Lei nº 1.145/2002, obedecidas as diretrizes federais. 

7.2 Dos Fundos Municipais 

Para a criação dos Fundos Municipais de Meio Ambiente, devem ser consideradas as mesmas 
diretrizes apontadas para o Fundo Estadual, adaptando-as para a realidade local. 

Uma alternativa a ser desenhada consiste na criação de fundos intermunicipais que estejam 
associados aos consórcios públicos que atuam na gestão dos resíduos sólidos dos municípios 
consorciados. 

8 DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA 

Para DEKKER (2000), logística reversa pode ser definida como o gerenciamento de todas as 
atividades logísticas relacionadas com a reutilização de produtos e materiais. As atividades da 
logística reversa incluem a coleta, a desmontagem e o processamento de produtos e materiais 
que atingiram sua vida útil, a fim de assegurar um novo uso ou uma recuperação ambientalmente 
adequada.  

Os sistemas de logística reversa (SLR) no Brasil são anteriores a implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. Porém, foi por meio da PNRS que se instrumentalizou o processo 
de implementação dos SLR através de três mecanismos: regulamento, termo de compromisso e 
acordo setorial (Guimarães e Ribeiro, 2016). 

A PNRS tornou obrigatória a estruturação e implementação de sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos, após o uso pelo consumidor, aos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de pneus, pilhas e baterias, lâmpadas (fluorescentes, de vapor de 
sódio e mercúrio e de luz mista), produtos eletroeletrônicos e seus componentes, resíduos e 
embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. 

Após o uso, estes produtos se tornam inservíveis para o consumidor e passam a ser considerados 
resíduos, devendo, portanto, haver uma logística no sentido contrário, de forma que o fluxo destes 
resíduos seja do consumidor ao fabricante ou produtor, que por sua vez, promoverá o 
aproveitamento no ciclo produtivo industrial, reciclagem ou tratamento e disposição final 
adequada.  

No Artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010), torna-se obrigatória a 
estruturação e implementação de sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos 
após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

a) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, 
após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de 
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resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos 
órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas; 

b) Pilhas e baterias; 

c) Pneus; 

d) Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

e) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

f) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Segundo IPT (2001), “por falta de sistema de coleta mais adequado, é grande a variedade de 
produtos contendo substâncias perigosas que podem ser encontradas no resíduo domiciliar, quer 
seja como sobras descartadas ou como contaminante em embalagens”. Estes resíduos podem ter 
diferentes origens, sendo gerados em diferentes atividades da sociedade. Nesse contexto, 
incluem-se os resíduos de sistema de logística reversa obrigatória. 

8.1 Objetivos da Logística Reversa 

A Logística Reversa é um instrumento de desenvolvimento socioeconômico que contempla um 
conjunto de procedimentos, ações e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo produtivo ou em 
outros ciclos, ou até mesmo em uma destinação final ambientalmente adequada. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010) traz como objetivos da instituição da 
Logística Reversa: 

• Promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos gerados seja direcionado 
para a sua cadeia produtiva ou para cadeias produtivas de outros geradores; 

• Reduzir a poluição e o desperdício de materiais associados à geração de resíduos sólidos; 

• Proporcionar maior incentivo à substituição dos insumos por outros que não degradem o 
meio ambiente; 

• Compatibilizar interesses conflitantes entre os agentes econômicos, ambientais, sociais, 
culturais e políticos; 

• Promover o alinhamento entre os processos de gestão empresarial e mercadológica com 
os de gestão ambiental, com o objetivo de desenvolver estratégias sustentáveis; 

• Estimular a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e 
recicláveis; e propiciar que as atividades produtivas alcancem marco de eficiência e 
sustentabilidade. 

8.2 Abrangência 

Conforme o disposto no Artigo 34, da Política nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010), os 
sistemas de logística reversa instituídos por acordos setoriais ou termos de compromisso podem 
ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal. 

8.3 Responsabilidades 

São responsabilidades dos atores no âmbito do sistema de Logística Reversa: 

• Consumidor: Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 
gerados, atentando para práticas que possibilitem a redução de sua geração e, após a 
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utilização do produto, disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reversos para 
coleta. 

• Serviço Público de manejo de resíduos sólidos:  

o Adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos 
reversos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos;  

o Articular com os geradores dos resíduos sólidos a implementação da estrutura 
necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos, oriundos 
dos serviços de limpeza urbana e disponibilizar postos de coleta para os resíduos 
sólidos reversos e dar destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos. 

• Fabricante e/ou importador de produtos: 

o Recuperar os resíduos sólidos, na forma de novas matérias-primas ou novos 
produtos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos;  

o Desenvolver e implementar tecnologias que absorva ou elimine de sua produção os 
resíduos sólidos reversos;  

o Disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos aos revendedores, 
comerciantes e distribuidores, e dar destinação final ambientalmente adequada aos 
rejeitos;  

o Garantir, em articulação com sua rede de comercialização, o fluxo de retorno dos 
resíduos sólidos reversos e disponibilizar informações sobre a localização dos 
postos de coleta dos resíduos sólidos reversos e divulgar, por meio de campanhas 
publicitárias e programas, mensagens educativas de combate ao descarte 
inadequado e aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos; 

o Receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma ambientalmente 
segura, os resíduos sólidos reversos oriundos dos produtos revendidos, 
comercializados ou distribuídos;  

o Disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos aos consumidores 
e informar o consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos reversos e seu 
funcionamento. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda estabelece que, sem prejuízo de exigências 
específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e 
do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o 
setor empresarial, cabe ainda aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos 
produtos: 

• Tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e 
operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, podendo, entre outras 
medidas:  

a) Implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas;  

b) Disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

c) Atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores 
de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

8.4 Diretrizes Normativas 

Os resíduos com logística reversa destacam-se por apresentar resíduos perigosos, classificados 
de acordo com a NBR 10.004/2004 como resíduos Classe I. São resíduos que apresentam risco 
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para o meio ambiente em decorrências de suas características químicas, físicas e biológicas: 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

O potencial de impactos destes resíduos reside justamente naqueles que são gerados juntamente 
com os resíduos sólidos urbanos e comerciais e acabam tendo o mesmo destino final destes 
resíduos; é o caso, por exemplo, das pilhas e lâmpadas fluorescentes. 

Os instrumentos legais a serem observados para a implantação de um sistema de Logística 
Reversa são: 

a) LEIS 

• Lei Federal nº 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

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

• Lei Federal nº 9.966/2000 - Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 
poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 
águas sob jurisdição. 

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

b) DECRETOS 

• Decreto nº 7.404/2010 - Regulamenta a Lei no 12.305/2010, institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e 
o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 
providências; 

• Decreto nº 9.177/2017 - Regulamenta o artigo 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e complementa os artigos 16 e 
17 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e dá outras providências. Estabelece 
normas para assegurar a isonomia na fiscalização e no cumprimento das obrigações 
imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes de 
produtos, seus resíduos e suas embalagens sujeitos à logística reversa obrigatória; 

• Decreto nº 4.871/2003 - Dispõe sobre a instituição dos planos de áreas para o combate à 
poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências 

• Decreto Federal nº 97.634/1989 - Dispõe sobre o controle da produção e da 
comercialização de substância que comporta risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente, e dá outras providências, em específico para o mercúrio metálico. 

c) RESOLUÇÕES 

• Resolução CONAMA nº 465 de 5 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre os requisitos e 
critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de 
estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, 
vazias ou contendo resíduos; 

• Resolução CONAMA nº 416/2009 - Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 
causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras 
providências. 

• Resolução ANP nº 20/2009 - Estabelece os requisitos necessários à autorização para o 
exercício da atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, e a sua 
regulação. 
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• Resolução ANP nº 19/2009 - Estabelece os requisitos necessários à autorização para o 
exercício da atividade de rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado, e a sua 
regulação. 

• Resolução CONAMA nº 401/2008 - Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e 
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e 
padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 
Revoga a Resolução CONAMA nº 257/1999. 

• Resolução CONAMA nº 362/2005 - Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final 
de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

d) PORTARIAS 

• Portaria INMETRO nº 101/2009 - Aprova a nova Lista de Grupos de Produtos Perigosos e 
o novo Anexo E. 

• Portaria interministerial MME/MMA nº 464/2007 - Dispõe que os produtores e os 
importadores de óleo lubrificante acabado são responsáveis pela coleta de todo óleo 
lubrificante usado ou contaminado, ou alternativamente, pelo correspondente custeio da 
coleta efetivamente realizada, bem como sua destinação final de forma adequada. 

• Portaria MMA nº 31/2007 - Institui Grupo de Monitoramento Permanente para o 
acompanhamento da Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005, que dispõe 
sobre o recolhimento, a coleta e a destinação final de óleo lubrificante usado ou 
contaminado. 

• Portaria ANP nº 130/1999 - Dispõe sobre a comercialização dos óleos lubrificantes básicos 
rerrefinados no país. 

• Portaria ANP nº 128/1999 - Regulamenta a atividade industrial de rerrefino de óleo 
lubrificante usado ou contaminado a ser exercida por pessoa jurídica sediada no país, 
organizada de acordo com as leis brasileiras. 

• Portaria ANP nº 127/1999 - Regulamenta a atividade de coleta de óleo lubrificante usado 
ou contaminado a ser exercida por pessoa jurídica sediada no país, organizada de acordo 
com as leis brasileiras. 

• Portaria ANP nº 125/1999 - Regulamenta a atividade de recolhimento, coleta e destinação 
final do óleo lubrificante usado ou contaminado. 

• Portaria ANP nº 81/1999 - Dispõe sobre o rerrefino de óleos lubrificantes usados ou 
contaminados, e dá outras providências. 

• Portaria ANP nº 159/1998 - Determina que o exercício da atividade de rerrefino de óleos 
lubrificantes usados ou contaminados depende de registro prévio junto à Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). 

• Portaria IBAMA nº 32/1995 - Obriga ao cadastramento no Ibama as pessoas físicas e 
jurídicas que importem, produzam ou comercializem a substância mercúrio metálico. 

• Portaria do MINFRA nº 727/1990 - Autoriza, observadas as disposições da portaria, que 
pessoas jurídicas exerçam atividade de rerrefino de óleos lubrificantes minerais usados ou 
contaminados. 

8.4.1 Embalagens de Agrotóxicos e fertilizantes  

As embalagens vazias de agrotóxicos são classificadas como “resíduos perigosos”, pois 
apresentam risco de contaminação tanto humana como ambiental, se descartadas 
inadequadamente. Através das Leis n° 7.802/1989 e n° 9.974/2000, a responsabilidade sobre a 
destinação adequada dessas embalagens foi dividida entre: fabricantes, revendedores, 
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agricultores (usuários) e poder público (fiscalizador). Devido a essa regulamentação, em 2002 foi 
criado o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), entidade que 
representa as indústrias fabricantes de produtos fitossanitários. 

A Lei federal nº 9.974/00 instituiu o conceito de responsabilidade compartilhada entre os agentes 
da cadeia agrícola no processo de recebimento e destinação final das embalagens vazias de 
defensivos agrícolas e determinou os papéis específicos de cada um. A criação do INPEV, como 
núcleo de inteligência do Sistema Campo Limpo, possibilitou integrar os diferentes elos e orientar 
o ciclo das embalagens pós-consumo desde o campo até a destinação final. 

Segundo informado pelo próprio INPEV, esse processo ajuda a conectar agricultores de todo o 
país e 5 mil canais de distribuição e cooperativas a uma rede de mais de 400 unidades de 
recebimento, localizadas em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal. As unidades respeitam 
normas técnicas e seu funcionamento depende do licenciamento do poder público. A maior parte 
delas é gerenciada por associações de revendedores, e há algumas unidades próprias do 
Instituto. É o INPEV que encaminha o material recebido nas unidades a sua destinação final 
(reciclagem ou incineração). 

Ainda segundo o INPEV, o poder público, nas esferas municipal, estadual e federal, fiscaliza o 
cumprimento das atribuições legais de cada elo da cadeia e compartilha com os canais de 
distribuição e com a indústria fabricante a responsabilidade de atuar na educação e 
conscientização periódica dos agricultores sobre a importância de participarem da logística 
reversa. 

8.4.2 Pilhas e baterias 

Conforme Resolução CONAMA nº 401/2008, os importadores e fabricantes nacionais das pilhas e 
baterias dos seguintes tipos: chumbo-ácido, níquel-cádmio, óxido de mercúrio, dióxido de 
manganês (alcalina) ou de zinco-carbono (ou também chamada zinco-manganês), devem se 
registrar no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais (CTF - APP) do Ibama. 

No país são produzidas 800 milhões de pilhas e 17 milhões de baterias por ano, segundo dados 
da ABINEE (TRIGUEIRO et al., 2006). Os resíduos de pilhas encontradas são em grande parte 
(67,1%) do tipo seca (zinco-carbono) e o restante (32,9%) são alcalinas, de várias marcas, e 
tamanho do tipo cilíndrica AA, que apresenta a dimensão em de 50 mm x 14 mm e pesa em torno 
de 15 gramas.  

A partir da iniciativa de uma instituição privada, foi criado o programa Papa Pilhas, em 2006. O 
programa desenvolvido pelo Banco Real (atualmente Santander) recebe basicamente as pilhas 
alcalinas e baterias de telefones celulares (lítio). Em 2007, foram recolhidas 42 toneladas de 
material (SILCON, 2009). Trata-se de um programa importante, contudo a PNRS propõe uma 
abrangência maior de recolhimento desses resíduos. 

8.4.3 Pneus 

A Resolução CONAMA nº 416/2009, em seu Artigo 16, dispõe sobre a prevenção à degradação 
ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada. 

A referida resolução determina aos fabricantes e importadores de pneus novos, com peso unitário 
superior a dois quilos, a coletarem e destinarem adequadamente os pneus inservíveis existentes 
no território nacional. Além disso, estabelece a implementação de pontos de coleta de pneus 
inservíveis em todos os municípios com população superior a cem mil habitantes.  

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por meio 
da Coordenação de Controle de Resíduos e Emissões, vinculada à Coordenação Geral de Gestão 
da Qualidade Ambiental da Diretoria de Qualidade Ambiental, é responsável pelo controle e 
fiscalização da implementação desta Resolução. Com este intuito, publicou em 18 de março de 
2010, a Instrução Normativa nº 01, que institui o “Relatório de Pneumáticos: Resolução CONAMA 
nº 416/2009”, inserido no Cadastro Técnico Federal (CTF), a ser preenchido pelos fabricantes e 
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importadores de pneus novos, bem como pelas empresas destinadoras de pneumáticos 
inservíveis.  

8.5 Descrição do fluxo de resíduos, operacionalização e ciclo de vida de um resíduo do 
Sistema de Logística Reversa 

8.5.1 Fluxo de resíduos 

A implantação de um sistema de Logística Reversa (LR) no âmbito do PERS de Rondônia deve, 
prioritariamente, observar o fluxo de resíduos apresentado a seguir, o qual deverá ser adaptado 
para todos os tipos resíduos da LR. 

1. Fabricantes/importadores: fabricam e/ou importam os produtos da logística reversa, 
podendo, recebe-los após descartados; 

2. Distribuição e varejo: são os distribuidores e comerciantes; vendem os produtos através de 
diferentes canais para os Geradores Domiciliares de Resíduos, podendo recebê-los para 
armazenamento temporário até a destinação final; 

3. Geradores Domiciliares de Resíduos: fazem a triagem e descartam esses resíduos 
inservíveis no fim do seu ciclo de vida nos Pontos de Entrega existentes no município ou 
no local de compra; 

4. Pontos de Entrega ou empresas de revenda: recebem resíduos dos Geradores 
Domiciliares e solicitam a retirada; 

5. Empresas de transporte de resíduos: coletam os resíduos da LR e os transportam para os 
locais de destinação final; 

6. Empresas de reciclagem: promovem o tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada. 

8.5.2 Operacionalização e ciclo de vida 

As etapas operacionais de um sistema de LR são: segregação e descarte inicial, coleta, transporte 
e destinação final ambientalmente sustentável. 

No final do ciclo de vida dos produtos (resíduos), o gerador (usuário) deve guardá-los em 
separado das outras frações de resíduos sólidos. Posteriormente, o mesmo deverá descartá-los 
de forma adequada nos locais fixos de entrega ou por meio de entregas eventuais, conforme 
previsto no sistema para cada município.  

Os revendedores deverão utilizar os recipientes padronizados a serem especificados pelas 
entidades gestoras aos quais estiverem vinculados e conforme as Normas ABNT ou outra 
legislação específica. 

Quando os recipientes atingirem o limite da capacidade, o responsável deverá solicitar para 
entidade gestora ou diretamente à empresa responsável e credenciada que seja feita a coleta dos 
resíduos, encaminhando-os para a unidade recicladora. 

As entidades gestoras terão um sistema de rastreabilidade das diferentes etapas do processo, 
cabendo às autoridades ambientais a fiscalização, nos termos da legislação aplicável. Para tanto 
um sistema eletrônico baseado na internet deverá ser desenvolvido. Além de atender a LR, o 
sistema permitirá a troca permanente de informações entre as entidades gestoras, os prestadores 
de serviços bem como com as autoridades governamentais. 

8.6 Diretrizes gerais para a implantação do sistema de Logística Reversa 

Como parte das inovações advindas da PNRS, está a Responsabilidade Compartilhada (RC), a 
qual tem como objetivo sistematizar as responsabilidades dos atores envolvidos no fluxo dos 
resíduos, dentre eles, o poder público.  
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Assim, na implementação dos sistemas de logística reversa, tendo por base o princípio da RC o 
poder público deve ser compreendido como um dos principais atores do processo, tendo o papel 
de articular com os demais atores (fabricantes, comerciantes, catadores, consumidores) as 
parcerias para efetivação da LR, seja por meio dos acordos setoriais e termos de compromisso, 
bem como na mediação da implantação de estrutura física dos pontos de recebimento de 
resíduos.  

O Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa (CORI) publicou no 
dia 26 de setembro de 2017, no Diário Oficial da União (DOU), a Deliberação CORI n° 11, que 
estabelece as diretrizes para a atuação dos agentes públicos, iniciativa privada e sociedade civil 
nas atividades ligadas à logística reversa. 

O CORI é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente, com a participação de integrantes dos 
Ministérios de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, da Fazenda e da Saúde. São diretrizes para a implantação dos sistemas de 
logística reversa: 

I. Adotar medidas e alternativas para a não-geração de resíduos sólidos no ciclo de vida 
dos produtos; 

II. Compatibilizar os interesses dos agentes econômicos e sociais e dos processos de 
gestão empresarial e mercadológica com a gestão ambiental, desenvolvendo 
estratégias sustentáveis;  

III. Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 
produtiva ou para outras cadeias produtivas; 

IV. Adotar medidas que garantam a redução da geração de resíduos sólidos, os danos 
ambientais e o desperdício de materiais durante as diversas etapas do ciclo de vida dos 
produtos;  

V. Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior 
sustentabilidade; 

VI. Estimular o desenvolvimento, a produção e o consumo de produtos derivados de 
materiais reciclados e recicláveis;  

VII. Propiciar às atividades produtivas a eficiência e sustentabilidade por meio da utilização 
de produtos e embalagens com maior reciclabilidade; 

VIII. Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental;  

IX. Estimular a participação de cooperativas e associações de catadores de materiais 
recicláveis na coleta seletiva de resíduos;  

X. Manter sistema de informação atualizado e disponível, permitindo uma adequada 
fiscalização e controle;  

XI. Manter ações educativas com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos direta e 
indiretamente com os sistemas de logística reversa. 

No âmbito de atuação do estado de Rondônia e seus municípios, constituem-se em diretrizes e 
ações a serem consideradas: 

I. Elaborar e implementar leis próprias na esfera Estadual e Municipal; 

II. Promover em parceria entre a SEDAM, Prefeituras Municipais, Ministério Público e 
Câmara de dirigentes Lojistas (CDL) o cadastramento de todos os revendedores, 
distribuidores e principais consumidores de resíduos de logística reversa, com 
consequente orientação e fiscalização quanto ao cumprimento das diretrizes dos 
dispositivos legais supracitados; 
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III. Elaborar e implantar um banco de dados com informações dos resíduos de LR para 
monitoramento e controle; 

IV. Promover ações de educação ambiental junto à escolas e Associação/Cooperativas de 
Catadores quanto a importância e necessidade da destinação ambiental correta desses 
resíduos; 

V. Implantar pontos estratégicos de recebimento e armazenamento temporário desses 
resíduos nos municípios, com estrutura adequada para armazenamento e separação 
por tipo de resíduos; 

VI. 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; 

VII. Fiscalizar as entidades e empresas revendedoras, os geradores e as empresas 
responsáveis pela coleta dos resíduos de LR. 

 

8.6.1 Critérios de seleção de locais para implantação de unidades recebedoras de 
resíduos da LR 

Os critérios a serem seguidos para a escolha de locais de pontos de entrega por tipo de resíduos 
da LR gerados são: 

1) Dados demográficos: 

a. Quantidade de pessoas; 

b. Densidade populacional; 

2) Distribuição geográfica das atividades econômicas; 

3) Rede de infraestrutura existente para a gestão dos resíduos de logística reversa; 

4) Estudo de acessibilidade dos pontos de entrega previstos; 

5) Análise da infraestrutura viária e condições dos acessos; 

6) Conscientização dos geradores domiciliares de resíduos para fazer a triagem e descartar 
resíduos sólidos separadamente; 

7) Fiscalização acerca do cumprimento da PNRS por parte de geradores domiciliares de 
resíduos; 

8) Mapeamento da rede de vendedores/distribuidores, atacado e varejo existentes; 

9)  Características físicas dos resíduos. 

8.6.2 Metas e Cronogramas de Implementação dos Sistemas de Logística Reversa 

Conforme termos estabelecidos pelo Artigo 23, incisos VIII e IX, do Decreto nº 7.404/2010, os 
sistemas de logística reversa devem estabelecer metas progressivas e cronogramas que 
contenham a previsão de evolução de sua implementação até o cumprimento da meta final 
estabelecida, sendo que: 

• Os cronogramas podem atribuir prazos diferentes para a implementação do sistema de 
logística reversa no Território Estadual ou Regional, de modo a contemplar as 
peculiaridades regionais de infraestrutura e demais condições que possam influenciar a 
implementação do sistema; 

• Os cronogramas devem descrever, em bases anuais, a evolução da implementação da 
logística reversa, incluindo a previsão de municípios a serem atendidos pelo sistema; 
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• O sistema de logística reversa poderá ser implementado por etapas de expansão até que 
se atinja a totalidade do estado ou outras unidades da Federação; 

• As metas e cronogramas poderão ser revistos, mediante a celebração de termo aditivo ao 
acordo setorial ou termo de compromisso; 

• As metas poderão ser fixadas com base em critérios quantitativos, qualitativos e regionais. 

8.6.3 Formas de Financiamento 

Para administrar o SLR é necessário estabelecer um método de financiamento, caso o Governo 
Federal não possua linhas de crédito para esta finalidade.  

Uma das possíveis formas de levantamento de fundos para a implantação e manutenção desse 
sistema é a incorporação proporcional nos custos dos produtos para os consumidores, 
aumentando o preço da venda final.  

Deverão ser realizados estudos dos custos de logística reversa para cada tipo de resíduos do 
local de coleta até a unidade de destinação final (empresa recicladora). 

Uma outra forma para arrecadação, caso o poder público municipal realize investimentos diretos 
na estruturação do SLR é implementar ou aumentar a taxa de serviços de limpeza urbana, 
considerando a cadeia de geradores, até mesmo com formas diferenciadas de cobrança. 

8.6.4 Acompanhamento da Implementação e Divulgação dos Sistemas de Logística 
Reversa 

Conforme estabelece o Artigo 15 da Deliberação CORI n° 11/2017, deverá ser criado para cada 
sistema instituído de logística reversa um Grupo de Acompanhamento de Performance - GAP, 
destinado ao acompanhamento e divulgação de sua implementação. O GAP deverá ser formado 
pelos representantes das empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e distribuidoras 
ligadas à cadeia de produtos sujeita à logística reversa, bem como por representantes de suas 
entidades gestoras, se houver. 

O setor empresarial, preferencialmente com apoio da CDL, deverá criar e manter um portal e 
sistema de informação para divulgação das ações de logística reversa sobre sua 
responsabilidade. 

Caberá ao Poder Público o acesso e a fiscalização do referido sistema de informação para o 
acompanhamento da implementação e operação do sistema de logística reversa, inclusive de seu 
desempenho. 

9 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS A SEREM APLICADAS EM ÁREAS DEGRADADAS, 
OBJETO DE RECUPERAÇÃO EM RAZÃO DA DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS 

9.1 Áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos 

9.1.1 Aspectos socioeconômicos e ambientais  

9.1.1.1 Aspectos socioeconômicos 

Um dos maiores problemas sociais dos lixões refere-se à atração que estes exercem na 
população de baixa renda, mais especificamente os catadores, que veem os resíduos ali 
dispostos como uma fonte de renda para sua subsistência, ignorando as condições insalubres e 
sub-humanas da atividade. 

Pelo aspecto econômico, a utilização de uma área para o lançamento inadequado de resíduos 
gera custos externos negativos, quase sempre ignorados, referentes à depreciação do local e 
seus arredores. O próprio caráter dessas externalidades promove, como consequência, 
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dificuldades técnicas e institucionais de definição de direitos de propriedade, fazendo com que os 
custos envolvidos não abranjam o seu real valor econômico e social (MOTTA; SAYAGO, 1998). 

Conforme disposto no artigo 3º, inciso XI, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei 
nº 12.305/2010), a gestão integrada é um “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 
para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”. 

Além dos princípios da precaução e da prevenção estabelecidos pela Lei supracitada, destaca-se 
o disposto no inciso VIII do Art. 6º que estabelece os princípios da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos: “VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania”. 

Ainda de acordo Art. 7º dessa Lei, são também objetivos PNRS: “Art. 7º...; XII - integração dos 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”. 

Para que sejam cumpridos esses objetivos, o município deve promover não apenas ações 
assistencialistas e pontuais de apoio às associações e cooperativas de catadores, mas 
essencialmente integrá-las, efetivamente, na gestão compartilhada, o que somente será 
alcançado quando as organizações de catadores estiverem dotadas de todos os recursos 
materiais e humanos necessários, os quais são de responsabilidade do município garantir. 

Assim, observa-se que a Lei nº 12.305/2010 integra e articula questões voltadas não apenas à 
preservação ambiental, mas também à redução das desigualdades sociais (erradicação do 
trabalho infantil na coleta do lixo e emancipação socioeconômica das famílias que sobrevivem da 
coleta e comercialização de materiais recicláveis).  

Portanto, caberá aos municípios Rondonienses, em parceria com o governo do estado de 
Rondônia, organizar o serviço de coleta seletiva, transferindo a sua gestão para as organizações 
formais de catadores de materiais recicláveis, pois qualquer política de responsabilidade social e 
ambiental e de geração de trabalho e renda deve estar orientada pelos princípios, objetivos e 
ações relativas ao desenvolvimento humano e ambiental, de modo a se presumir a conveniência e 
a oportunidade de sua concretização, em face da gravidade dos mecanismos de exclusão social, 
em especial o desemprego que empurra milhares de famílias para a coleta informal. Todos estes 
fatos revelam que a administração pública municipal tem o dever-poder de realizar ações 
tendentes a alcançar todos os objetivos propostos na lei (CNMP, 2014). 

9.1.1.2 Aspectos ambientais 

O manuseio e eliminação inadequados de resíduos sólidos são os fatores de maior contribuição 
na geração de impactos ambientais negativos, os quais colocam em risco principalmente a saúde 
pública. Quando dispostos de forma inadequada, os resíduos sólidos podem causar poluição da 
água, do ar e do solo, além de criar ambiente propício para a proliferação de macro e micro 
vetores causadores de doenças (BESEN, 2011). 

As diferentes formas de acondicionamento dos resíduos sólidos, além de gerar impactos 
ambientais, oferecem também riscos à saúde humana. Sua disposição no solo, em lixões ou 
aterros, por exemplo, constitui uma importante fonte de exposição humana a várias substâncias 
tóxicas (GOUVEIA, 2012). As principais vias de exposição a esses contaminantes são a dispersão 
do solo e do ar contaminado, a lixiviação e a percolação do chorume. 

Ainda que alguns municípios Rondonienses já estejam destinando seus resíduos para os Aterros 
Sanitários implantados através dos consórcios intermunicipais, muitos ainda não encerraram 
completamente os seus lixões e outros ainda os utilizam como forma de destinação final.  

Nesse contexto, serão apresentados a seguir, os principais impactos oriundos do gerenciamento 
inadequado dos principais resíduos sólidos gerados nos municípios do estado de Rondônia. 

• Resíduos sólidos urbanos 
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Quando dispostos de forma inadequada, os resíduos sólidos urbanos podem comprometer a 
qualidade do solo, da água e do ar, alterando as características físicas, químicas e biológicas, por 
serem fontes de compostos orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e metais pesados. 

Como já informado no Produto 2 – Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia, não 
só neste estado, mas em boa parte do país, as unidades de disposição final de resíduos sólidos 
predominantes ainda são os “lixões”. Essas instalações não apresentam equipamentos para 
prevenção da poluição e degradação ambiental provenientes da disposição final dos resíduos.  

• Resíduos da Construção Civil 

A construção civil no Brasil é tida com um indicativo do crescimento econômico e social. Contudo, 
constitui-se também como uma atividade geradora de impactos ambientais e seus resíduos têm 
representado um grande problema para ser administrado, uma vez que o gerenciamento 
adequado dos resíduos ainda encontra obstáculos pelo desconhecimento da natureza dos 
resíduos e pela ausência de cultura de separação.  

Segundo PIOVEZAN (2007), todas as etapas do processo construtivo, tais como: extração da 
matéria-prima, produção de materiais, construção e demolição geram resíduos que causam 
impactos ambientais que afetam, direta ou indiretamente, os seguintes aspectos: a saúde, 
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. 

Por outro lado, os resíduos da construção civil são vistos como resíduos de baixa periculosidade, 
sendo o impacto causado pelo grande volume gerado. Entretanto, nesses resíduos podem ser 
encontrados material orgânico, produtos químicos, tóxicos e embalagens que podem acumular 
água e proliferação de insetos e de outros vetores de doenças. 

Para minimizar os impactos gerados pela construção civil, a Resolução CONAMA nº 307/2002, 
alterada pela Resolução nº 348/2004, determinou que o gerador deve ser responsável pelo 
gerenciamento desses resíduos. Essa determinação representou um importante avanço, pois 
determina as responsabilidades e estipula a segregação dos resíduos em diferentes classes e 
direciona o encaminhamento para reciclagem e disposição final adequada. Além disso, as áreas 
destinadas para essas finalidades deverão passar pelo processo de licenciamento ambiental e 
serão fiscalizadas pelos órgãos ambientais competentes. 

• Resíduos dos Serviços de Saúde 

Os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) apresentam elevado potencial de risco e impacto 
ambiental. De acordo com a ANVISA (RDC Nº 222/2018), dentre os componentes químicos 
presentes nos RSS, destacam-se as substâncias ou preparados químicos (tóxicos, corrosivos, 
inflamáveis, reativos, genotóxicos, mutagênicos; produtos mantidos sob pressão - gases, 
quimioterápicos, pesticidas, solventes, ácido crômico; produtos usados na limpeza de vidros de 
laboratórios, mercúrio de termômetros, substâncias para revelação de radiografias, baterias 
usadas, óleos, lubrificantes usados) os componentes biológicos, com destaque para aqueles que 
apresentam agentes patogênicos causadores de enfermidades e os componentes radioativos 
(utilizados em procedimentos de diagnóstico e terapia) e materiais emissores de radiação 
ionizante. 

Ainda de acordo com a ANVISA (2018) há grandes riscos de impactos negativos à saúde de quem 
manipula estes resíduos e de alterações do meio ambiente em decorrência da destinação final 
inadequada. Destes últimos, destacam-se os impactos de contaminação do solo e dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos e, ainda, a alteração da qualidade do ar em decorrência da 
emissão de poluentes provenientes do processo de queima ou incineração dos RSS, a exemplo, 
dos furanos e dioxinas, substâncias com alto potencial cancerígeno. 

No estado de Rondônia, os impactos dos RSS estão relacionados justamente à destinação final 
inadequada dos mesmos, sendo muitas vezes descartados juntamente com os resíduos sólidos 
urbanos, nos lixões. Contudo, vale ressaltar que nos casos dos hospitais e outras unidades de 
saúde de grande porte, os RSS geralmente são coletados por empresas prestadoras de serviços, 
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em veículos próprios, sendo que o estado já conta com pelo menos cinco unidades de tratamento 
térmico de RSS (Porto Velho, Ariquemes, Vilhena, Cacoal e Rolim de Moura).  

Contudo, no caso dos pequenos geradores (clínicas médicas, odontológicas, fisioterápicas e 
veterinárias, laboratórios, entre outros) os resíduos podem ser descartados juntamente com os 
resíduos sólidos urbanos. Trata-se de um cenário previsto principalmente para os municípios de 
pequeno porte e que pode estar causando um passivo ambiental significativo.  

• Resíduos Sólidos Industriais 

As atividades industriais geram diferentes tipos de resíduos, com diversas características, 
podendo ser representados por resíduos de processo, resíduos de operações de controle de 
poluição ou descontaminação, materiais adulterados, materiais e substâncias resultantes de 
atividades de remediação de solo contaminado, resíduos da purificação de matérias-primas e 
produtos, cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, 
borracha, metal, escórias, vidros e cerâmicas. Entre os resíduos industriais, inclui-se grande 
quantidade de material perigoso que necessita de tratamento especial, devido ao seu alto 
potencial de impacto ambiental e à saúde (TOCCHETTO, 2009). 

No que se refere aos Resíduos Sólidos Industriais (RSI), não existem para o estado de Rondônia 
informações suficientes sobre a quantidade de resíduos gerados, tampouco, quanto ao destino 
final dos mesmos. Todavia, cabe salientar que estes empreendimentos são passíveis de 
licenciamento ambiental e certamente, para obtenção das respectivas licenças, tiveram que 
apresentar em alguma etapa do processo um Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais, 
informando qual a estimativa de geração e destinação de seus resíduos. 

• Resíduos perigosos com Logística Reversa 

Os resíduos com logística reversa destacam-se por apresentar resíduos perigosos, classificados 
de acordo com a NBR 10.004/2004 como resíduos Classe I. São resíduos que apresentam risco 
para o meio ambiente em decorrência de suas características químicas, físicas e biológicas: 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade (Quadro 9.1). 

O potencial de impactos destes resíduos reside justamente naqueles que são gerados juntamente 
com os resíduos sólidos urbanos e comerciais e acabam tendo o mesmo destino final destes 
resíduos; é o caso, por exemplo, das pilhas e lâmpadas fluorescentes. 

Quadro 9.1 – Resíduos perigos com logística reversa obrigatória 

Resíduos Características Impactos 

Pilhas e Baterias Presença de metais pesados. 
Contaminação do solo, água e 
biota. 

Lâmpadas fluorescentes Presença de mercúrio. 
Contaminação do solo, ar, água e 
biota. 

Embalagens de agroquímicos Presença de pesticidas. 
Contaminação do solo, água e 
biota. 

Componentes eletrônicos 
Presença de contaminantes como 
arsênio, mercúrio, chumbo, 
cádmio. 

Contaminação do solo, água e 
biota. 

Tintas, pigmentos e solventes 
Presença de contaminantes como 
chumbo, mercúrio, cádmio e 
solvente orgânicos. 

Contaminação do solo, água e 
biota. 

Fonte: Elaborado por Floram. 

10 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE 
RESÍDUOS 

Planos de recuperação de áreas degradadas (PRADs) têm como objetivo principal a adoção de 
medidas corretivas nessas áreas que possibilitem recuperá-las para um uso compatível com as 
metas estabelecidas a serem atingidas após a intervenção, adotando-se dessa forma o princípio 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

247 

da aptidão para o uso (CETESB, 2001). Segundo da SILVA (2004), planos de recuperação são 
importantes instrumentos da gestão ambiental para vários tipos de atividades antrópicas, 
sobretudo aquelas que envolvem desmatamentos, terraplenagem, exploração de jazidas e áreas 
de empréstimo, bota-foras e deposição de RSU diretamente no solo. 

De acordo com TEIXEIRA (2008), os conceitos de encerramento e remediação de lixão são 
definidos como: 

• Encerramento de lixão - o conjunto dos procedimentos, serviços e obras necessário para 
o encerramento das atividades de operação do lixão. Estão incluídos a retirada e 
encaminhamento dos catadores, cobertura dos resíduos com solo e cercamento da área. 

• Remediação de lixão - o conjunto dos procedimentos, serviços e obras necessário para a 
redução ao mínimo considerado possível, do ponto de vista técnico, e viável, do ponto de 
vista dos recursos (técnicos e financeiros) disponíveis, o potencial de comprometimento 
ambiental associado aos referidos despejos de lixo, tendo em vista o volume aparente e a 
natureza intrínseca dos resíduos neles predominantemente dispostos, bem como a maior 
ou menor fragilidade dos contextos ambientais em que estejam inseridos. Estão incluídos 
todos os procedimentos e programas sociais necessários para a remoção dos catadores 
do lixão. 

De acordo com SARTORE (2007), a recuperação de uma área degradada por deposição 
inadequada de lixo envolve a remoção total dos resíduos depositados, transportando-os para um 
aterro sanitário, seguida da deposição de solo natural da região na área escavada. Contudo, 
ações deste porte compreendem elevados custos, inviabilizando economicamente este processo 
e forçando a adoção de soluções mais simples e econômicas de modo a minimizar o problema 
(IBAM, 2001). 

ALBERTE (2003) afirma que essas soluções envolvem um conjunto de providências, através das 
quais espera-se minimizar os efeitos impactantes gerados ao meio ambiente, e consistem em 
intervir em um lixão com o intuito de encerrar a sua operação, requalificando-o ambientalmente ao 
espaço onde está inserido, reduzindo os impactos ambientais negativos sofridos pela área e 
dando-lhe outra finalidade.  

Para o encerramento ou remediação do lixão, além da minimização dos impactos e danos 
ambientais já ocasionados, uma questão extremamente relevante a ser igualmente estudada é a 
organização e o encaminhamento dos catadores para participarem de associações ou 
cooperativas e então realizarem seus trabalhos nas Unidades de Triagem locais ou regionais. 

10.1 Diretrizes Técnicas 

Uma maneira bastante equivocada que muitos municípios utilizam como encerramento do lixão 
consiste unicamente na interrupção da disposição de resíduos no local, cercamento e abandono 
da área. Se por um lado, tem-se o encerramento das atividades de catadores, por outro, ainda 
persistem a geração de gases, chorume e odores devido à continuidade dos processos biológicos 
de decomposição da matéria orgânica no interior da massa de resíduos, podendo causar poluição 
do ar, do solo e das águas superficiais e subterrâneas. 

Por isso, em razão da continuidade e agravo dos problemas ambientais, o simples abandono e 
fechamento das áreas utilizadas para disposição final de resíduos sólidos urbanos deve ser 
evitado, sendo necessária a adoção de técnicas que minimizem os impactos ambientais. 

Para tanto, a escolha da técnica a ser utilizada deverá ser pautada por um estudo prévio 
detalhado do local, que avalie as condições físicas e o comprometimento ambiental da área. Esse 
estudo deve contemplar, no mínimo, a realização de levantamento planialtimétrico do terreno, 
estudos de sondagem e caracterização geotécnica, análises de águas superficiais e subterrâneas, 
entre outros (LANZA, 2009). 

Cabe ressaltar que os estudos para a definição da melhor técnica, bem como os projetos e as 
operações de recuperação devem ser realizados sob a supervisão técnica de profissional(is) 
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habilitado(s), procedendo-se ao registro das Anotações de Responsabilidade Técnica no(s) 
respectivo(s) Conselho(s) Profissional(is) (ALBERTE, 2005). 

A recuperação de uma área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos deve ser 
precedida de dois momentos: I) avaliação das condições ambientais; II) definição da técnica de 
recuperação a ser aplicada.  

Ambas as medidas dependem da realização de um estudo de campo no qual devem ser avaliadas 
as condições de comprometimento dos componentes ambientais e definida a melhor técnica a ser 
utilizada. Esse estudo deve contemplar, no mínimo, a realização de levantamento planialtimétrico 
do terreno, estudos de sondagem e caracterização geotécnica, análises de águas superficiais e 
subterrâneas, entre outros (FEAM, 2010). 

Caberá ao poder público municipal ou estadual promover a elaboração do Plano de Recuperação 
de Área Degradada (PRAD) por lixão com base neste documento de referência, no qual deverá 
definir as medidas técnicas de recuperação e controle ambiental necessárias, os custos e o 
cronograma de implementação. 

10.1.1 Avaliação das condições ambientais  

A elaboração de um diagnóstico ambiental deve preceder as demais etapas de intervenção 
relativas à recuperação ambiental dos lixões. Devem ser identificados e descritos os prováveis 
impactos ambientais, diretos e indiretos, decorrentes da disposição irregular dos resíduos sólidos, 
levando-se em consideração a relação das atividades modificadoras com os elementos de análise 
(fatores ambientais, processos, problemas e potenciais). 

10.1.1.1 Conteúdo mínimo sugerido para o diagnóstico do lixão 

Como sugestão, foram pré-definidas três fases de diagnóstico, as quais subsidiarão a escolha da 
melhor técnica a ser aplicada para a recuperação da área degradada/lixão. 

10.1.1.1.1 Primeira fase 

Esta fase corresponde à avaliação das condições de comprometimento ambiental da área por 
meio de um diagnóstico ambiental preliminar, que deve contemplar os itens descritos a seguir, 
além de outras orientações pertinentes. 

1) Descrever o motivo da apresentação do PRAD-RSU, os objetivos da sua implantação e 
justificar sua importância no contexto socioambiental do município; 

2) Descrever, detalhadamente, a(s) atividade(s) executada(s), relatando a(s) tipologia(s) de 
todos os resíduos destinados ao local; 

3) Descrever o endereço completo, inclusive referências para ao local e distância do centro 
urbano, com coordenadas geodésicas dos vértices no sistema UTM Datum SIRGAS 2000; 

4) Identificações: Responsável pela atividade na área: nome completo; razão social; endereço 
completo para correspondência; nº da Inscrição Estadual; nº do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ); nº dos telefones para contato e endereço eletrônico. Responsável 
pela elaboração e execução do PRAD-RSU: nome completo, nºs do telefone e do fax, 
representante legal (nome completo, nº do Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço, 
nºs do telefone e do fax, endereço eletrônico). Deverá ser apresentada a devida Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional; 

5) Caracterização do Meio Físico: descrever a Hidrologia, Geologia, Geomorfologia, 
Pedologia, Climatologia e Regime Pluviométrico regional e local; 

6) Caracterização do Meio Biótico: descrever a Flora e Fauna do local e do entorno, num raio 
de 1.000 m, além das áreas de interesse ambiental; 

7) Caracterização do Meio Antrópico: Apresentar dados sobre os aspectos socioeconômicos, 
educação e economia do município e sobre a população residente na área degradada e 
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seu entorno, num raio de 1.000 m, que realiza ou não catação de materiais 
reaproveitáveis. 

8) Para a elaboração do diagnóstico, poderá ser realizada pesquisa documental em busca de 
dados secundários junto a órgãos públicos de licenciamento e fiscalização ambiental 
(municipais, estaduais e federais) e outros (IBGE, Ministério das Cidades, etc.); 

9) Levantamento preliminar do volume da massa de resíduos dispostos no local, da 
profundidade da(s) cava(s) de disposição de resíduos (ou vala(s)); da característica da 
permeabilidade do solo e nível do lençol freático, dos possíveis impactos sobre o solo e os 
recursos hídricos (superficiais e subsuperficiais); do tempo de desativação da atividade no 
local; 

10)  Levantamento planialtimétrico (mapa) georreferenciado atualizado da área a ser 
recuperada e seu entorno no raio de 1000 m, em escala adequada não inferior a 1:5000, 
contendo áreas de Interesse Ambiental tais como: Unidades de Conservação (municipal, 
estadual ou federal), zonas de amortecimento, corredores ecológicos, áreas prioritárias 
para conservação, uso e ocupação do solo, localização de aeroportos e aeródromos, mais 
próximos e outras. 

11) Tipos de resíduos ou rejeitos. 

12) Presença de catadores. 

13) Situação do uso (em operação, desativado, em recuperação ou recuperado). 

14) Período de utilização. 

15) Usuário da área de disposição (comunidade, prefeitura municipal, empresa(s) e outros). 

16) Pontos de captação de água no entorno da área: caso haja, deverá ser realizado 
mapeamento georreferenciado da posição dos pontos de captação de água em corpo 
hídrico, poços artesianos e poços de monitoramento de águas subterrâneas. 

10.1.1.1.2 Segunda fase 

Esta fase corresponde à investigação das condições reais da degradação ambiental da área 
através de um diagnóstico ambiental mais aprofundado, com a execução de um diagnóstico 
geoambiental orientando pelos dados obtidos no diagnóstico preliminar. Esse diagnóstico 
geoambiental tem por objetivo avaliar a situação atual dos recursos naturais em superfície, tais 
como solo, relevo e recursos hídricos, bem como do passivo ambiental existente e sua 
abrangência, contemplando: 

1) Investigação direta e/ou indireta utilizando métodos não invasivos, objetivando detectar e 
mapear a extensão da área a ser recuperada; 

2) Determinação do volume e a extensão da massa da RSU; 

3) Investigação geológica geotécnica, efetuada no final do período chuvoso, com estudo de 
sondagem de simples reconhecimento – obtido do Standard Penetration Test (SPT) (ABNT 
NBR 6484:2001), complemento com ensaio de permeabilidade in situ associado; também 
através de sondagens a trado manual; 

4) Descrição do perfil longitudinal geológico geotécnico, informando os níveis de cada estrato 
do aporte de sedimentos, camadas do solo descrevendo a classificação do material 
encontrado (solo, sedimento ou rocha), com escala adequada, legenda, cota do terreno, 
níveis de profundidade dos pontos investigados e nível d’água subsuperficial, se 
encontrado; 

5) Investigação por meio da análise química da qualidade das águas superficiais existentes 
na área a ser recuperada e no seu entorno, a montante e a jusante, considerando um raio 
mínimo de 1.000 metros medidos a partir dos limites da área a ser recuperada, através da 
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análise dos seguintes parâmetros mínimos: temperatura (ºC); sólidos dissolvidos totais 
(MG/L); pH; turbidez (UNT); cor verdadeira (MG Pt/L); condutividade elétrica (µS/cm); 
Oxigênio Dissolvido (OD); Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO5, Demanda Química de 
Oxigênio (DQO); fósforo total; nitrogênio total; nitrogênio amoniacal total; nitrato total; nitrito 
total; cádmio total; chumbo total; cromo total; cobre dissolvido; manganês total; mercúrio 
total; ferro dissolvido; alumínio dissolvido; zinco total; níquel; fenóis totais; surfactantes; 
cloreto total; coliformes termotolerantes (técnica do número mais provável - NMP).  

10.1.1.1.3 Terceira fase 

Esta fase corresponde à elaboração dos projetos e planos, os quais deverão ser fundamentados 
nos dados coletados durante as duas fases anteriores.  

Assim, estes projetos e planos a serem apresentados terão por base os resultados obtidos nos 
diagnósticos anteriores, acompanhados das respectivas justificativas técnicas e ambientais, com 
planejamento de longo prazo de duração de, no mínimo, 20 (vinte) anos, em todos os 
procedimentos assim sugeridos: 

• Em caso de permanência total ou parcial de massa de resíduos na área a ser 
recuperada: 

1) Projeto dos cortes e aterros, incluindo memorial descritivo e de cálculo, visando adequação 
e reconformação da massa de RSU, prevendo dentre outros critérios a estabilidade 
geotécnica. 

2) Projeto de instalação ou adequação de sistemas de drenagem superficial para águas 
pluviais, incluindo memorial descritivo e de cálculo. 

3) Projeto de instalação ou adequação de sistema de manejo de lixiviados, incluindo 
memorial descritivo e de cálculo, caso ainda haja geração de lixiviados. 

4) Proposta de tratamento ou disposição final dos resíduos removidos, considerando a 
viabilidade ambiental e econômica. 

5) Projeto de instalação ou adequação do sistema de drenagem de gases, incluindo memorial 
descritivo e de cálculo, caso ainda haja geração de gases. 

6) Projeto do sistema de cobertura final da massa de resíduos, incluindo memorial descritivo 
e de cálculo.  

7) Projeto gráfico de aceiro, incluindo memorial descritivo e de cálculo, acompanhado do 
plano de manutenção, para evitar qualquer propagação de fogo eventualmente iniciado 
pela reação de faísca e os gases inflamáveis contidos na massa de resíduos. 

8) Projeto de cerca viva arbustiva ou arbórea, acompanhado de plano de manutenção e do 
memorial descritivo e de cálculo. Esta cerca deverá margear o lado externo do perímetro 
do da área, a fim de eliminar o impacto visual e promover um maior isolamento da área a 
ser recuperada. 

9) Projeto de tratamento dos lixiviados, acompanhado de memorial descritivo e de cálculo, 
caso ainda haja geração de lixiviados. 

10) Plano de Monitoramento das Águas Subterrâneas ao longo da área delimitada no 
diagnóstico, incluindo proposta com cronograma para implantação de poços de 
monitoramento georreferenciados em planta – os quais devem ser desenvolvidos, 
projetados e construídos de acordo com as normas técnicas ABNT NBR 15495-2:2008 e 
ABNT NBR 15495-1:2007 Versão Corrigida 2:2009, sendo no mínimo quatro poços, um a 
montante e três a jusante, contemplando no mínimo a análise dos parâmetros temperatura 
(ºC); sólidos dissolvidos totais (mg/L); pH; turbidez (UNT); cor verdadeira (mg Pt/L); 
condutividade elétrica (µS/cm); Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Demanda 
Química de Oxigênio (DQO); fósforo total; nitrogênio total; nitrogênio; nitrogênio amoniacal 
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total; nitrato total; nitrito total; cádmio total; chumbo total; cromo total; cobre dissolvido; 
manganês total; mercúrio total; ferro dissolvido; alumínio dissolvido; zinco total; níquel; 
fenóis totais; surfactantes; cloreto total; coliformes termotolerantes (técnica do número 
mais provável - NMP). 

• Em caso de remoção total da massa de resíduos 

1) Plano da remoção total da massa de resíduos, contemplando as técnicas e medidas para 
remoção a serem adotadas, prevendo dentre outros critérios a estabilidade geotécnica. 

2) Projeto de reconformação topográfica da área a ser recuperada. 

3) Projeto de uso futuro da área a ser recuperada que proporcione a integração da paisagem 
do entorno às necessidades da comunidade local.  

4) Proposta de tratamento e destinação dos resíduos removidos, considerando a viabilidade 
ambiental e econômica. 

5) Plano de Monitoramento das Águas Subterrâneas ao longo da área delimitada no 
diagnóstico, incluindo proposta com cronograma para implantação de poços de 
monitoramento georreferenciados em planta – os quais devem ser desenvolvidos, 
projetados e construídos de acordo com as normas técnicas ABNT NBR 15495-2:2008 e 
ABNT NBR 15495-1:2007 Versão Corrigida 2:2009, sendo no mínimo quatro poços, um a 
montante e três a jusante, contemplando no mínimo a análise dos parâmetros conforme 
citados no item anterior; 

6) Projeto de cerca viva arbustiva ou arbórea, acompanhado de plano de manutenção e do 
memorial descritivo e de cálculo. Esta cerca deverá margear o lado externo da área, a fim 
de eliminar o impacto visual e promover um maior isolamento da área a ser recuperada, 
caso o uso futuro não seja para fins de reflorestamento. 

• Para o uso futuro da área objeto do prad-rsu fica proibido: 

a) Praticar catação, habitar e criar animais; 

b) A construção de edificações; 

c) Cultivos agrícolas; 

d) Manter focos que propiciem incêndios, como materiais combustíveis; 

e) Manter ambientes propícios ao desenvolvimento de vetores causadores de doenças; 

f) Prosseguir a disposição de resíduos sólidos, de qualquer classe, após o início da execução 
do PRAD-RSU 

10.1.2 Definição da técnica de recuperação a ser aplicada 

Considerando os argumentos apresentados anteriormente, é importante ressaltar que a definição 
da técnica de recuperação a ser implementada nos lixões dos municípios rondonienses será 
possível somente após a realização dos estudos e diagnósticos supracitados.  

Assim sendo, neste relatório são apresentados algumas alternativas para proceder à recuperação 
das áreas dos lixões, sendo que a definição de qual metodologia e/ou técnica que será adotada 
ficará a cargo da empresa contratada para a elaboração dos diagnósticos e do governo do estado 
de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.  

10.2 Alternativas de recuperação da área degradada (lixões) 

O processo de recuperação ambiental de uma área de lixão deverá considerar as seguintes 
soluções (FEAM,2010):  

• Remoção de resíduos; 
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• Recuperação simples; 

• Recuperação parcial; 

• Recuperação como aterro sanitário. 

10.2.1 Remoção dos resíduos 

Uma das técnicas utilizadas para o encerramento de uma área degradada pela disposição 
inadequada de resíduos envolve a remoção e o transporte desses resíduos para outro local, 
previamente preparado e regularizado no órgão ambiental competente. 

Entretanto, essa alternativa só é viável quando a quantidade de resíduos a ser removida e 
transportada não é muito grande, pois essas atividades representam elevados custos e 
dificuldades operacionais, que podem inviabilizar economicamente o processo.  

Um aspecto a ser observado relacionado a esta técnica é que a quantidade de resíduos a ser 
removida é uma questão de ampla relatividade, pois as prefeituras com maiores recursos 
orçamentários e com equipamentos adequados poderão remover quantidades julgadas por elas 
pequenas e que seriam grandes pelas administrações de menor capacidade. Além disso, o tempo 
decorrido desde o início da disposição de resíduos no lixão interfere na quantidade de resíduos a 
ser removida (ALBERTE, 2005). 

A avaliação da viabilidade da remoção dos resíduos deve considerar ainda que a substituição dos 
locais seja vantajosa sob o ponto de vista ambiental, como nas seguintes circunstâncias 
(SARTORE, 2007): 

• Os resíduos saem de um local em que não foram utilizados critérios técnicos para sua 
disposição final e vão para outra área previamente preparada, como um aterro sanitário; 

• Os resíduos saem de uma área urbana ou em vias de expansão urbana e vão para uma 
área sem conflitos de ocupação, de preferência já degradada; 

• Os resíduos saem de uma área vulnerável à contaminação do meio ambiente e são 
encaminhados para outra, com maior capacidade tampão e melhores características 
geológicas e geotécnicas; 

• Os resíduos saem de uma área com vocação para usos mais nobres e vão para outra, com 
pequeno valor imobiliário e usos corriqueiros. 

A remoção dos resíduos também é uma alternativa altamente recomendável quando o lixão 
estiver localizado em área de risco geológico ou geotécnico que possa significar perigo para a 
população e o meio ambiente, tais como:    

• Escorregamento do depósito sobre residências localizadas em encostas íngremes, 

• Assoreamento de nascentes, 

• Possibilidade de ruptura do maciço em razão do empilhamento concentrado dos resíduos 
em pequenas áreas, com grande altura e inclinação. 

Para as áreas de risco geológico ou geotécnico podem também ser aplicadas técnicas de 
engenharia, como a reconformação da geometria do depósito, criando-se arranjos mais estáveis 
para as plataformas de disposição de resíduos. A adoção desse tipo de projeto deve prever um 
uso futuro apropriado para a área, evitando-se a ocupação por habitações ou outras instalações 
que possam colocar em perigo a população. 

No entanto, esses procedimentos poderão ter custos bem mais elevados que a remoção dos 
resíduos. Adicionalmente, deve-se considerar que os custos resultam da soma dos valores 
remunerados para as operações de escavação, deslocamento, lançamento, espalhamento e 
conformação na nova área, com os gastos adicionais de conformação, drenagem e recomposição 
vegetal na antiga área. 
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Paralelamente à remoção dos resíduos, deverá ser realizada uma avaliação da contaminação do 
solo e da água subterrânea na área degradada, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
legislação brasileira e pelos órgãos ambientais. 

Caso a avaliação não tenha constatado a ocorrência de contaminação na área, esta deve ser 
recuperada, com reposição de solo natural e revegetação com espécies da região, de acordo com 
um Plano de Recuperação elaborado por profissional habilitado e avaliado pelo órgão ambiental 
competente. 

10.2.2 Recuperação simples (encerramento de lixão) 

A recuperação simples deve ser aplicada nos casos em que o maciço de resíduos for baixo e com 
taludes estáveis na condição em que se encontra. Neste caso, poderá ser capeado com solo, sem 
manejo de resíduos, de modo seguro e economicamente viável. 

Para tanto, recomenda-se a adoção dos seguintes procedimentos: 

• Avaliação da extensão da área ocupada pelos resíduos; 

• Delimitação da área com cerca de isolamento, placas de advertência e portão; 

• Arrumação dos resíduos em valas escavadas ou reconformação geométrica com a menor 
movimentação, visando a configuração mais estável; 

• Conformação do platô superior com uma declividade mínima em direção das bordas ou, no 
caso de valas, o nivelamento final deverá ser feito de forma abaulada para evitar o 
acúmulo de águas de chuva sobre a vala e ficar em cota superior à do terreno, prevenindo 
prováveis recalques; 

• Recobrimento do maciço de resíduos com uma camada mínima solo argiloso, inclusive nos 
taludes laterais. Deve ser avaliada a necessidade da utilização de membrana sintética 
antes da camada de argila, para se obter maior impermeabilidade. 

• Execução de canaletas de drenagem pluvial a montante do maciço para desvio das águas 
de chuva; 

• Lançamento de uma camada de terra vegetal ou composto orgânico para possibilitar o 
plantio de espécies de raízes curtas, preferencialmente nativas; 

• Registro no cadastro da prefeitura da restrição de uso futuro da área. 

Dentre as vantagens aventadas para esse tipo de intervenção, ressalta-se a simplicidade dos 
equipamentos exigidos (trator de esteiras de qualquer porte é desejável), dispensando a aquisição 
de novos equipamentos.  

10.2.3 Recuperação parcial (remediação de lixão) 

Cabe observar que a recuperação parcial de um depósito irregular de resíduos deve ser objeto de 
um projeto conceitual e de um projeto executivo, que contemple, no mínimo, as seguintes 
medidas: 

• Rearranjo dos resíduos espalhados em um único ponto na área do lixão, formando-se um 
único maciço; 

• Reconformação geométrica baseada em avaliação geotécnica para garantir a estabilidade 
dos taludes e capeamento do depósito com selo impermeável de solo argiloso; 

• Conformação do platô superior com declividade mínima na direção das bordas; 

• Inclusão de sistema de drenagem de chorume e de gases; 
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• Controle da emissão e tratamento de lixiviados, por meio de barreiras de contenção ou 
drenos direcionados para sistemas de tratamento, de recirculação ou de acumulação para 
posterior envio a uma estação de tratamento de esgotos;  

• Coleta e desvio das águas superficiais, de forma a minimizar o ingresso das águas de 
chuva no maciço de resíduos; 

• Controle da emissão e queima de gases; 

• Isolamento da área; 

• Controle de recalques; 

• Controle da qualidade do ar; 

• Controle da qualidade das águas superficiais e subterrâneas da área, por meio de poços 
de monitoramento; 

• Implantação de cobertura vegetal com gramíneas nos maciços de resíduos encerrados. 

A alternativa geométrica para a recuperação parcial deve ser muito bem estudada e discutida, 
observando-se sempre a sua exequibilidade. A alternativa geométrica mais simples é aquela em 
que o lixão se encontra em uma área bem protegida (do ponto de vista geológico/hidrogeológico) 
e dispõe de amplos espaços laterais para desmonte e aplainamento dos depósitos. A mais difícil é 
aquela em que o lixão já é alto, tem um platô superior de área reduzida e não dispõe de muita 
área lateral para desmobilização e rearranjo das novas pilhas. 

10.2.4 Recuperação como Aterro Controlado 

A recuperação de um lixão como aterro controlado pode ser uma alternativa interessante para os 
municípios com populações inferiores a 20.000 habitantes, até que seja implantado, por meio de 
respectivo processo de regularização ambiental, sistema adequado de disposição final de 
resíduos (TEIXEIRA, 2008). 

Para tanto, é muito importante a certeza de que o lixão não tenha recebido resíduos perigosos – 
Classe I ao longo de sua vida operacional, conforme a NBR 10004/2004 da ABNT. 

 

Além disso, a área deverá atender aos seguintes requisitos, preferencialmente: 

• O lixão não deve estar localizado em áreas de reconhecida formação cárstica, ou sobre 
qualquer outra formação geológica propícia à formação de cavernas; 

• O lixão não deve estar localizado em áreas erodidas, em especial em voçorocas ou em 
Áreas de Preservação Permanente (APP); 

• A área deve possuir solo de baixa permeabilidade e ter declividade média inferior a 30%; 

• O lixão não deve estar localizado em área sujeita a eventos de inundação; 

• O lixão deve estar situado a uma distância mínima de 300 metros de cursos d’água ou 
qualquer coleção hídrica. Poderão ser admitidas distâncias entre 200 e 300 metros, desde 
que não exista outra alternativa locacional;  

• O local deve estar a uma distância mínima de 500 metros de núcleos populacionais; 

• O local deve estar a uma distância mínima de 100 metros de rodovias federais, a partir da 
faixa de domínio estabelecida pelos órgãos competentes. 

Para transformação do lixão em aterro controlado, os municípios deverão realizar as seguintes 
ações: 
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• Avaliação da extensão da área ocupada pelos resíduos; 

• Delimitação da área com cerca de isolamento e portão, complementada por espécies 
arbustivas/arbóreas; 

• Identificação do local com placas de advertência; 

• Limpeza do local, remoção dos resíduos espalhados e disposição em valas escavadas ou 
plataformas, conforme a seguir: 

o Em rampa, método empregado em áreas de meia encosta, com boas condições de 
escavação do solo natural, onde o lixo é disposto e compactado pelo trator e, 
posteriormente, coberto com solo. 

o Em valas, que podem ser de pequenas dimensões, com compactação e 
recobrimento dos resíduos feitos manualmente, ou de grandes dimensões, 
permitindo a entrada de equipamentos no seu interior para compactação e 
recobrimento dos resíduos. 

• Nos locais onde a disposição de resíduos estiver encerrada, deverá ser feita a 
conformação do platô superior com declividade mínima de 2%, na direção das bordas ou, 
no caso de valas, o nivelamento final deverá ser feito de forma abaulada para evitar o 
acúmulo de águas de chuva sobre a vala e ficar em cota superior à cota do terreno, 
prevenindo prováveis recalques; 

• Recobrimento final do maciço de resíduos com uma camada mínima de 50 cm de argila de 
boa qualidade, inclusive nos taludes laterais; 

• Execução de canaletas de drenagem pluvial a montante da área de disposição para desvio 
das águas de chuva; 

• Execução de drenos verticais de gás; 

• Lançamento de uma camada de terra vegetal ou composto orgânico para possibilitar o 
plantio de espécies nativas de raízes curtas, preferencialmente gramíneas. 

10.2.5 Recuperação como Aterro Sanitário 

De acordo com TEIXEIRA (2008), quando o lixão está localizado em uma área que atende aos 
requisitos mínimos estabelecidos na NBR 13896 (ABNT, 1997) e demais restrições, como área de 
segurança aeroportuária, unidades de conservação de proteção integral, afastamento mínimo de 
recursos hídricos, dentre outras, e as dimensões e características do terreno possibilitam a sua 
utilização adicional por um período superior a 15 anos, a recuperação como um aterro sanitário 
construído em área adjacente pode ser uma alternativa viável. Destaca-se que os estudos a 
serem elaborados devem incluir a avaliação do solo e da água subterrânea quanto à 
contaminação da área. 

No caso de recuperação como aterro sanitário, a elaboração dos projetos e estudos ambientais 
deve ser pautada na legislação ambiental e nas Normas Técnicas da ABNT, notadamente a NBR 
13896 (ABNT, 1997) e a NBR 8419 (ABNT, 1992).  

Propõe-se aqui duas alternativas de solução para os resíduos já depositados no lixão, a ser 
definida no Plano de Recuperação de Área Degradada, a partir de análises, por exemplo, de 
impacto ambiental e área ocupada no terreno por cada alternativa: 

a) Remoção dos resíduos espalhados com lançamento dos resíduos dentro de uma vala 
impermeabilizada nos moldes de um ASPP; 

b) Conformação dos resíduos espalhados em um aterro compactado e coberto com 
gramíneas. 
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Para qualquer uma das alternativas, faz-se necessário a limpeza de toda a área com a disposição 
irregular dos resíduos, objetivando a melhoria dos aspectos estéticos-sanitários da área bem 
como a eliminação de fogo e fumaça, já que a presença de fogo e fumaça no lixão muitas vezes 
deriva da combustão espontânea ou da ação de pessoas que ateiam fogo em alguns tipos de 
resíduos. A eliminação de fogo e fumaça deve ser prevista e é de simples execução, dependendo 
apenas da cobertura do material após a disposição. 

Para os resíduos que serão destinados futuramente ao aterro sanitário, a reabilitação proposta 
deverá considerar a disposição dos resíduos em uma vala/trincheira devidamente 
impermeabilizada, além de toda a infraestrutura de um aterro sanitário. A definição da implantação 
como vala ou trincheira, ficará a cargo do PRAD e influenciará na operação do aterro sanitário, 
que poderá ser mecanizada e/ou simplificada.  

Portanto, para fins da readequação do lixão como aterro sanitário deverão ser consideradas as 
seguintes diretrizes gerais descritas adiante, típicas de AS: 

• Levantamento topográfico; 

• Isolamento da área; 

• Construção de guarita e implantação de vigilância; 

• Segurança da área; 

• Cortina vegetal; 

• Controle de resíduos (balança rodoviária); 

• Construção de um sistema viário (via de acesso/serviços); 

• Escavação e impermeabilização de vala/trincheira; 

• Instalação de sistema de drenagem pluvial periférico; 

• Construção do sistema de drenagem de líquidos lixiviados; 

• Instalação de drenos de biogás; 

• Acompanhamento e monitoramento constante. 

a) Levantamento topográfico 

O levantamento topográfico (planialtimétrico) deverá preceder a execução das demais etapas para 
requalificação do lixão para ASPP. Para que todas as etapas descritas anteriormente sejam 
executadas, é necessário que seja feito um levantamento topográfico fidedigno da área, 
demarcando claramente as áreas em que há resíduos dispostos. 

Essa medida permitirá avaliar claramente a situação local e contribuirá para a elaboração de um 
projeto adequado. 

b) Isolamento da área 

Na elaboração do projeto de recuperação deverá ser previsto o fechamento da área do lixão por 
meio da implantação de uma cerca, de forma a isolar todo o perímetro da área. Com isso, espera-
se restringir o acesso de pessoas não autorizadas, bem como de animais. 

c) Construção de guarita e implantação de vigilância 

Em caráter complementar ao cercamento, deve ser prevista a construção de uma guarita/posto de 
vigilância para abrigar o profissional que fará o controle de acesso à área. Além de restringir o 
acesso de pessoas não autorizadas, permitirá o controle do acesso de veículos transportando 
resíduos sólidos. A unidade deverá ser dotada de instalação sanitária, iluminação natural e 
artificial e ventilação. 

d) Segurança da área 
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Deve ser prevista a presença de pelo menos dois vigilantes para vistoriar e garantir o controle de 
acesso à área do aterro. 

e) Cortina vegetal 

A barreira vegetal tem como principal função complementar o isolamento da área. Contudo, 
deverá também colaborar para a retenção de partículas e gases poluentes, por meio da superfície 
foliar. Para atender este objetivo as espécies cultivadas devem ter folhas com as seguintes 
características morfológicas: pequenas, miúdas, pilosas, cerosas ou espinhosas. 

A cortina vegetal também contribuirá para impedir o contato visual dos que passam nas 
proximidades da área, diminuindo o seu impacto visual assim, além disso, atuará como um quebra 
vento natural. 

f) Controle de resíduos 

Deverá ser adotada uma sistemática de controle do tipo de resíduos a serem dispostos na área. 
Assim, deve-se prever a instalação de uma cancela, próxima à área onde for implantada a guarita, 
tornando obrigatória a identificação do tipo de resíduo e do usuário antes de acessar a área.  

g) Construção de um sistema viário (via de acesso/serviços) 

Deverá ser implantada uma via perimetral em toda a área para possibilitar o acesso à mesma em 
todos os seus pontos. Por esta via deverão circular todos os veículos, equipamentos e máquinas 
do aterro, bem como os veículos de vigilância ou segurança privada. 

h) Escavação e impermeabilização de vala/trincheira 

Conforme já abordado, o projeto deverá definir se a disposição será por vala ou trincheira, de 
acordo com a NBR 15849/2010.  

No aterro de valas, estas têm dimensões prefixadas e reduzidas. Também não há rampas de 
acesso, portanto, a disposição ocorre sem a entrada de veículos nas valas, devendo haver 
preocupação com a integridade do sistema de impermeabilização no momento do descarte. 

No sistema de trincheiras, as dimensões são maiores e existem rampas que permitem o acesso 
dos caminhões coletores, tratores de esteiras e demais veículos para o descarte, compactação e 
cobertura dos resíduos, dentro das trincheiras.  

Os trabalhos de escavação e impermeabilização das valas/trincheiras pode ser executado por 
empresas de terraplenagem enquanto a instalação de geomembranas de Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) deverá ser realizada apenas por empresas credenciadas pelos fabricantes 
deste tipo de material.   

i) Instalação de sistema de drenagem pluvial periférico 

A implantação de um sistema de drenagem de águas pluviais periférico visa prevenir a infiltração 
de águas na vala/trincheira de resíduos, o que poderia contribuir, negativamente, para o 
aumento na geração de líquidos lixiviados. 

  j) Construção do sistema de drenagem de líquidos lixiviados 

As estruturas de drenagem dos líquidos lixiviados juntamente com o sistema de drenagem de 
biogás são elementos determinantes para a estabilidade da massa de resíduos sólidos.  

Para a coleta e drenagem dos líquidos gerados no interior do maciço, devem ser construídos dois 
sistemas interligados de drenos: um radial e um anelar. O sistema radial será constituído de 
drenos que partem do centro do maciço em direção às bordas, conectando-se ao dreno anelar. O 
sistema anelar, por sua vez, é constituído de um único dreno que contornará todo o maciço e 
conduzirá grande parte dos líquidos lixiviados até uma caixa de passagem e, por fim, a um tanque 
de acumulação ou a um sistema de tratamento. 
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O dimensionamento dos drenos deverá considerar a profundidade da camada dos resíduos 
depositados de forma a interceptar o fluxo de líquidos lixiviados. Devem ser construídos de forma 
difusa em toda a massa de resíduos e em formato que evite sua colmatação ao longo do tempo. 

k) Instalação de drenos de biogás 

É necessária a implantação de um sistema de drenos verticais para a drenagem e exaustão de 
biogás. Ele deverá ser concebido por meio de perfurações feitas com equipamentos especiais 
que, quando possível, sejam conectados aos drenos horizontais, implantados para a coleta e 
transporte dos líquidos lixiviados. 

l) Acompanhamento e monitoramento constante 

O plano de monitoramento deverá prever, no mínimo, um programa de monitoramento geotécnico 
(recalques e estabilidade da massa de resíduos), manutenção dos sistemas de drenagem (pluvial, 
gases e lixiviados), qualidade das águas superficiais (cursos d’água) e subterrâneas, crescimento 
e controle da cobertura vegetal, sistemas de sinalização e isolamento da área, controle da 
qualidade do ar. 

Recomenda-se que esse plano de monitoramento atenda à NBR 13896/1997 da ABNT, 
prolongando-se, pelo menos, por mais 10 anos após o encerramento da disposição de resíduos 
sólidos na área. 

10.2.6 Requalificação e uso futuro das áreas recuperadas 

A proposta de requalificação e uso futuro das áreas recuperadas deve considerar que os resíduos 
aterrados ainda permanecem em processo de decomposição após o encerramento das atividades 
por períodos relativamente longos, que podem ser superiores a 10 anos (ALBERTE, 2005). Assim, 
independente do encerramento das atividades de recuperação do aterro, os sistemas de 
drenagem superficial de águas pluviais, de tratamento dos gases e de coleta e tratamento dos 
lixiviados devem ser mantidos por um período de mais de 10 anos, até que o maciço de resíduos 
alcance condições de relativa estabilidade. 

Recomenda-se para uso futuro dessas áreas a implantação de áreas verdes, com equipamentos 
comunitários como praças esportivas, campos de futebol e áreas de convívio, nos casos de locais 
próximos a áreas urbanizadas. A implantação de parques e espaços mais abertos poderá 
beneficiar a um maior número de pessoas, e uma área verde, com trabalho paisagístico de 
implantação de gramados, arbustos e árvores, pode trazer benefícios para a comunidade. 
Adicionalmente, esse tipo de uso não implica a construção de grandes estruturas no local, apenas 
pequenas e leves construções como prédios administrativos e sanitários públicos.  

Em função dos possíveis problemas relacionados à baixa capacidade de suporte do terreno e à 
possibilidade de infiltração de gases com alto poder combustível e explosivo (metano), a 
implantação de edificações sobre os depósitos de lixos desativados é desaconselhável (IBAM, 
2001). 

As áreas encerradas podem também ser utilizadas para pastagens ou plantações (de grãos, 
lenhosas, viveiros de mudas etc.), observando-se, em ambos os casos, a recomendação de que a 
camada utilizada para o plantio (acima da camada selante argilosa) seja suficiente para garantir 
que as raízes não entrem em contato com os resíduos dispostos, sugerindo-se que as raízes 
cheguem, no máximo, até a camada de argila da cobertura final. 

Em qualquer caso, a requalificação do local deve proporcionar uma integração à paisagem do 
entorno e às necessidades da comunidade local, sendo recomendável a participação de seus 
representantes nessa decisão. 

10.3 Estimativa de custos para as medidas de encerramento e remediação de lixões 

As técnicas de reabilitação ou recuperação de áreas degradadas pelos lixões, no âmbito dos 
projetos de engenharia são enquadradas em duas categorias: 1) Encerramento e 2) Remediação, 
segundo os critérios adiante: 
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• Encerramento de lixão: concepção adotada para municípios com população de até 
30.000 habitantes, ou seja, é o caso da técnica de recuperação simples. Admite-se apenas 
a conformação dos resíduos e cobertura destes com terra e plantio de grama, além do 
isolamento da área e implantação de sistema de drenagem pluvial externa ao maciço de 
resíduos conformado.  

• Remediação de lixão: concepção para municípios com população acima de 30.000 
habitantes, isto é, a técnica de recuperação parcial. Além do isolamento da área, 
implantação do sistema de drenagem pluvial externa, conformação do maciço de resíduos, 
cobertura com solo e plantio de grama, deve-se implantar sistemas de drenagem de gases 
e chorume, flares para a queima de gases e um sistema para tratamento ou acumulação 
de chorume, que possibilite o transporte para local de tratamento.  

É importante esclarecer que a análise de custo do encerramento e remediação de lixão em função 
da população atendida ainda implica em equívocos, uma vez que dados levantados no PRAD dos 
lixões, tais como data de início da disposição, padrão de disposição de resíduos no terreno, área 
do terreno, cubagem de resíduos dispostos, fornecerão um valor mais preciso da recuperação. 
Entretanto, os valores apresentados acima servem como referências, no âmbito do planejamento, 
até que os PRADs sejam elaborados. Também não estão inclusos os preços da elaboração 
destes planos de recuperação, que em média representam 10% do valor da recuperação. 

10.3.1 Planilhas de cálculo e composição de custos 

É importante salientar que todo e qualquer projeto de engenharia para o encerramento, 
remediação, recuperação ou requalificação de áreas de destinação irregular de resíduos, além 
dos estudos já comentados anteriormente, deverá ser precedido de uma planilha detalhada de 
custos para a sua implantação. A planilha apresentada a seguir (Quadro 10.1) é apenas um 
exemplo de composição orçamentária, devendo ser adaptada e complementada, a depender de 
cada tipo de projeto e da realidade local. 
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Quadro 10.1 -  Modelo sugestivo de planilha de custos para projetos de recuperação de áreas degradadas por disposição irregular de resíduos. 

OBRA   TIPO DE PROJETO (encerramento/remediação/AS) 
Data: SINAPI - 

MÊS/ANO 

Serviços 
BDI(%): 

Fornecimento 
BDI(%): 

  30% 18% 

ITENS COD. SINAPI SERVIÇOS UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
UNIT. + 

BDI 

SUB-
TOTAL 
COM 
BDI 

TOTAL 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES           0,00 

1.1 COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO gl           

1.2   PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m2           

1.3   
BARRACÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 
MM, INCLUINDO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS 

m2           

1.4   LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL m2           

  

2   SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO MACIÇO DO RESÍDUOS           0,00 

2.1   MACIÇO DE LIXO DE REMEDIAÇÃO             

2.1.1   LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO - LOCAÇÃO DO MACIÇO m           

2.1.2   
EMPILHAMENTO DE SOLO ORGÂNICO RETIRADO NA ÁREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE 
ESTEIRAS COM 160HP. 

m3           

2.1.3   
COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP 
E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP) 

m3           

2.1.4   ESCAVAÇÃO E TRANSP MAT 1A CAT DMT 50M C/TRATOR EST CAT D8 C/ LÂMINA m3           

2.1.5   COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) m3           

  

3   ESTRADAS DE SERVIÇO E ACESSO           0,00 

3.1   
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES 

m2           

3.2   
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) 

m3           

3.3   ESPALHAMENTO MECANIZADO (C/ MOTONIVELADORA) MATERIAL DE 1A CATEGORIA m3           

3.4   
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATÉ 
200 M 

m3           

3.5   REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA m2           

3.6   BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRÁULICO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO m3           

  

4   CONSTRUÇÃO DAS CANALETAS, BACIAS E TANQUE DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL           0,00 

4.1   DRENAGEM DE AG. PLUV. NA ÁREA DO MACIÇO DE REMEDIAÇÃO             

4.1.1 73882/002 MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM m           
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Quadro 10.1 -  Modelo sugestivo de planilha de custos para projetos de recuperação de áreas degradadas por disposição irregular de resíduos. 

OBRA   TIPO DE PROJETO (encerramento/remediação/AS) 
Data: SINAPI - 

MÊS/ANO 

Serviços 
BDI(%): 

Fornecimento 
BDI(%): 

  30% 18% 

ITENS COD. SINAPI SERVIÇOS UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
UNIT. + 

BDI 

SUB-
TOTAL 
COM 
BDI 

TOTAL 

4.1.2   CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un.           

4.1.3   
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE 
COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C – ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un.           

                  

4.2   ENROCAMENTO             

4.2.1   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m2           

4.2.2   FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4 COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO m3           

4.2.3   
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 5CM), ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

m2           

4.3   BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL             

4.3.1   
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO 
LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 
200 M 

m3           

  

5   SISTEMA DE DRENAGEM DE PERCOLADOS (CHORUME)           0,00 

5.1   
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE 
TOPÓGRAFO 

m           

5.2   
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS  160HP) 

m3           

5.3   FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4 COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO m3           

5.4   
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATÓRIO COM MATERIAL REAPROVEITADO 

m3           

  

6   SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES            0,00 

6.1   DRENO VERTICAL COM PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DOS DRENOS DE GASES  m           

6.2   FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4 m3           

  

7   SISTEMA DE ACUMULAÇÃO DO LÍQUIDO PERCOLADO           0,00 

7.1   Tanque de Acumulação             

7.1.1   
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES 

m2           
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Quadro 10.1 -  Modelo sugestivo de planilha de custos para projetos de recuperação de áreas degradadas por disposição irregular de resíduos. 

OBRA   TIPO DE PROJETO (encerramento/remediação/AS) 
Data: SINAPI - 

MÊS/ANO 

Serviços 
BDI(%): 

Fornecimento 
BDI(%): 

  30% 18% 

ITENS COD. SINAPI SERVIÇOS UNID. QUANT. 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
UNIT. + 

BDI 

SUB-
TOTAL 
COM 
BDI 

TOTAL 

7.1.2   
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO 
LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATÉ 
200 M 

m3           

7.1.3   ESPALHAMENTO MECANIZADO (C/ MOTONIVELADORA) MATERIAL DE 1A CATEGORIA m2           

7.1.4   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE  m2           

7.1.5   GEOMEMBRANA LISA PEAD ESPESSURA 2MM - FORNECIMENTO m2           

7.1.6   GEOMEMBRANA LISA PEAD ESPESSURA 2MM - INSTALAÇÃO m2           

7.1.7   TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m           

7.1.8   JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 150MM un           

7.1.9   CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM un           

7.1.10   CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 100X100X300CM un           

7.1.11   CONCRETO 1:3:5 COM BETONEIRA PARA EXECUÇÃO DAS PLACAS DE FUNDO m3           

7.1.12   
FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - 
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE 

m2           

7.1.13   BRAÇADEIRA C/ PARAFUSO D = 3" un           

7.1.14   PISO BORRACHA 500X500X7 MM PASTILHADO P/ ARGAMASSA A.15 PLURIGOMA PRETO m2           

  

8   URBANISMO / PAISAGISMO           0,00 

8.1   PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS DA REGIÃO un           

8.2   
PLANTIO DE ARBUSTO, H=0.5 A 0.7M / 12 UNID/M2, APENAS MÃO DE OBRA, EXCLUSO O 
FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO 

m2           

8.3   ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO un           

8.4   CERCA VIVA DE HISBICO, CEDRIHO, CALIAMDRA, ACALIFA - FORNEC. E PLANTIO m           

8.5   
PORTAO EM TELA RÍGIDA E MOLDURA EM AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50MX1,80M, 
INCLUSO CADEADO, FUNDO ÓXIDO FERRO/ZARCÃO UMA DEMÃO E PINTURA ESMALTE DUAS 
DEMÃOS 

un            

8.6   
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 
FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250  - FORNEC E COLOC. 

m           

8.7   CAPIM BRACHIARIA DECUMBENS (BRAQUIARINHA) - VALOR CULTURAL (VC) = 30 kg           

  

    SUB TOTAL COM BDI   0,00 
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11 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO DE RSU EM ÁREAS 
URBANAS   

A disposição irregular de resíduos em terrenos baldios dentro da malha urbana é uma realidade 
em alguns municípios de Rondônia, são as chamadas áreas de bota-fora.  

Os impactos negativos decorrentes da disposição inadequada de RSU nos bota-fora são 
equivalentes aos que podem ocorrer nos lixões: poluição do solo e das águas subterrâneas pela 
infiltração e percolação de lixiviado; poluição do ar pela emissão de gases do efeito estufa (CH4, 
CO2, dentre outros), atração de vetores de doenças, além dos fatores estéticos, tendo como efeito 
e desvalorização da paisagem urbana local. Outro fator é que, por estarem mais próximos aos 
núcleos habitacionais, os bota-fora apresentam maior potencial como fonte para disseminação de 
patógenos vinculados à disposição inadequada de RSU, em especial para proliferação de vetores 
como mosquitos e moscas.  

O nível e intensidade do impacto ambiental nestas áreas depende fundamentalmente do tipo e 
quantidade e do tempo que os resíduos estão dispostos. Nas áreas avaliadas durante a etapa de 
diagnóstico predominavam nos bota-fora os resíduos domiciliares, de construção civil e de poda e 
coleta. 

A recuperação e revitalização das áreas de bota-fora depende do dimensionamento adequado da 
área passível de degradação. Para tanto, caberá ao poder público municipal providenciar os 
cadastramentos e diagnósticos das mesmas. Devem ser levantadas as seguintes informações: 

• Identificação dos bota-fora; 

• Cadastramento da área; 

• Identificação do proprietário;  

• Delimitação da área ocupada pelos resíduos dispostos com uso de sistema GPS; 

• Estimativa de volume (cubagem) dos resíduos dispostos; 

• Realização de sondagem de solo e análise de contaminação de águas subsuperficiais; 

• Análise da característica dos resíduos verificando a fração percentual estimada de 
resíduos orgânicos, se possível; 

• Medição ou estimativa da distância de moradias; 

• Verificação de cursos hídricos intermitentes ou temporários nas proximidades do local, 
inclusive os mananciais para abastecimento humano, com realização de análise de 
qualidade de água destes 

• Existência de queima de resíduos (natural ou intencional); 

• Atuação de catadores de materiais recicláveis; 

• Verificação se ainda há disposição ou se trata-se de disposição antiga; 

• Fonte dos resíduos, em especial quanto ao lançamento por carroceiros; 

• De posse destas informações é possível dimensionar as intervenções de recuperação da 
área degradada. As duas intervenções recomendadas são:  

1 - Remoção dos resíduos; 

2 - Recuperação da área degradada sem remoção dos resíduos. 

No contexto de bota-fora urbanos, a principal medida de recuperação é a remoção dos resíduos 
sólidos e encaminhamento para local adequado. Contudo, a depender do volume depositado, a 
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remoção pode se mostrar inviável, cabendo neste caso a adoção de medidas de engenharia para 
revitalização da área a partir do aterramento dos resíduos no local. 

Em ambos os casos se faz necessária a concepção de um anteprojeto/projeto básico e executivo, 
especialmente no caso da recuperação da área sem remoção de resíduos. Este projeto deverá 
definir mediante a análise dos aspectos técnicos e econômicos, a melhor alternativa e concepção 
para a acomodação e/ou destino dos resíduos.  

12 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RCC  

Diferentemente dos lixões municipais que geralmente ficam afastados das áreas urbanas, os bota-
foras de Resíduos de Construção Civil – RCC, normalmente ficam dentro ou próximos à malha 
urbana municipal, em terrenos baldios, impactando diretamente na qualidade ambiental da cidade. 
A forma e o tamanho da disposição variam em função do porte do município, nível educacional da 
população, poder aquisitivo e estruturas implantadas no município, sendo comum a presença de 
resíduos nas calçadas e vias da cidade, interferindo no trânsito de pessoas e veículos, além de 
atrair de animais sinantrópicos. 

Em função destes impactos na qualidade de vida e segurança da população, além dos impactos 
ambientais, torna-se imperativa a retirada dos RCCs destas áreas e o encaminhamento para 
áreas de triagem e transbordo e aterros de resíduos de construção civil, sempre que possível.  

12.1 O gerenciamento dos RCC nos municípios Rondonienses 

Conforme informado no Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia, Produto 2 do 
PERS, os municípios Rondonienses menores têm, na geração de resíduos de construção civil, 
uma alternativa para pequenas obras de aterramento, preenchimento de valas e outros serviços. 
Assim, os municípios recolhem tais materiais que são dispostos diretamente nas vias e os utilizam 
em curto espaço de tempo, sem necessidade de armazenamento ou disposição em local 
específico, fazendo a sua reutilização direta.  

Por outro lado, informa o referido estudo que, nos municípios maiores, a geração deste tipo de 
resíduo supera em muito a demanda para aquelas pequenas obras de manutenção de vias. 
Assim, gerenciar a deposição, transporte e disposição final de RCC torna-se tarefa imprescindível 
para se evitar a criação de novas áreas de bota-fora, as chamadas áreas órfãs contaminadas. 
Entretanto, no diagnóstico realizado foi constatado que mesmo estes municípios de maior porte 
não possuem políticas específicas ou mesmo normas suficientes que racionalizem esta atividade. 

O Quadro 12.1 mostra a situação quanto à geração, gerenciamento e disposição final dos 
resíduos da construção civil nos municípios Rondonienses. 

Quadro 12.1 – Situação dos RCC nos municípios de Rondônia. 

Município 
Em relação à coleta 

de RCC, a prefeitura: 

A quantidade 
média diária de 
RCC em ton/dia 

Locais de deposição 
dos RCC 

Quais os locais de 
disposição final de 

RCC 

Alta Floresta do 
Oeste  

Recolhe  10 Irregulares  Lixão  

Alto Alegre dos 
Parecis  

Recolhe 
parcialmente  

Sem dados Irregulares  Lixão  

Alto Paraíso  Recolhe  Sem dados Irregulares  Reaproveitamento  

Alvorada D’Oeste  Recolhe  Sem dados Irregulares  Lixão  

Ariquemes  Recolhe Sem dados 
Caçambas, 
caçambeiras e 
carroças  

Aterro sanitário  

Buritis  Não recolhe  Sem dados Reaproveitamento  
Reaproveitamento e 
lixão  

Cabixi  Não recolhe  0,681 Irregulares  Reaproveitamento  

Cacaulândia  Recolhe  Sem dados Irregulares  
Reaproveitamento e 
lixão  
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Quadro 12.1 – Situação dos RCC nos municípios de Rondônia. 

Município 
Em relação à coleta 

de RCC, a prefeitura: 

A quantidade 
média diária de 
RCC em ton/dia 

Locais de deposição 
dos RCC 

Quais os locais de 
disposição final de 

RCC 

Cacoal  Não recolhe  Sem dados Irregulares  
Depósito de 
resíduos da 
construção civil  

Campo Novo de 
Rondônia  

Não recolhe  Sem dados Irregulares  Reaproveitamento  

Candeias do 
Jamari  

Recolhe  1 Irregulares  Reaproveitamento  

Castanheiras  Recolhe  0,22 Irregulares  Reaproveitamento  

Cerejeiras  
Recolhe 
parcialmente  

3 Irregulares  Lixão  

Chupinguaia  Recolhe  Sem dados Irregulares  
Reaproveitamento e 
lixão  

Colorado do Oeste  Recolhe  1 Irregulares  Reaproveitamento  

Corumbiara  Recolhe  Sem dados Irregulares  
Reaproveitamento e 
lixão  

Costa Marques  Não recolhe  Sem dados Irregulares  Lixão  

Cujubim  Recolhe  Sem dados Irregulares  
Reaproveitamento e 
lixão  

Espigão D'Oeste  Não recolhe  Sem dados Irregulares  Aterro controlado  

Governador Jorge 
Teixeira  

Recolhe  1 Irregulares  
Reaproveitamento e 
lixão  

Guajará-Mirim  
Recolhe 
parcialmente  

Sem dados Irregulares  -  

Itapuã do Oeste  
Recolhe 
parcialmente 

5 Irregulares  Reaproveitamento  

Jaru  
Recolhe 
parcialmente 

0,4 Ecopontos  Ecoponto  

Ji-Paraná  
Recolhe 
parcialmente 

Sem dados -  Aterro municipal  

Machadinho D’ 
Oeste  

Recolhe 
parcialmente 

Sem dados Lixão  Lixão  

Ministro 
Andreazza  

Recolhe 
parcialmente 

Sem dados Irregulares  Lixão  

Mirante da Serra  Recolhe  2 Irregulares  Lixão  

Monte Negro  
Recolhe 
parcialmente 

0,5 Irregulares  Irregulares  

Nova Brasilândia 
do Oeste  

Não recolhe  Sem dados Área especifica  Reaproveitamento  

Nova Mamoré  -  Sem dados -  -  

Nova União  Recolhe  Sem dados -  Lixão  

Novo Horizonte do 
Oeste  

Recolhe 
parcialmente 

Sem dados Irregulares  Lixão  

Ouro Preto do 
Oeste  

Recolhe 
parcialmente 

Sem dados Irregulares  Lixão  

Parecis  Recolhe  Sem dados Irregulares  Lixão  

Pimenta Bueno  
Recolhe 
parcialmente 

20 
Reaproveitamento e 
irregulares  

Lixão  

Pimenteiras do 
Oeste  

Recolhe  1 Irregulares  
Reaproveitamento e 
lixão  

Porto Velho  Não recolhe  Sem dados Caçamba  Lixão  

Presidente Médici  
Recolhe 
parcialmente 

Sem dados Irregulares  Reaproveitamento  

Primavera de 
Rondônia  

Recolhe  0,2 Irregulares  Lixão  

Rio Crespo  Recolhe  Sem dados Irregulares  Reaproveitamento e 
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Quadro 12.1 – Situação dos RCC nos municípios de Rondônia. 

Município 
Em relação à coleta 

de RCC, a prefeitura: 

A quantidade 
média diária de 
RCC em ton/dia 

Locais de deposição 
dos RCC 

Quais os locais de 
disposição final de 

RCC 

lixão  

Rolim de Moura  
Recolhe  
parcialmente  

Sem dados Irregulares  Lixão  

Santa Luzia 
D'Oeste  

Não recolhe  Sem dados Irregulares  Lixão  

São Felipe do 
Oeste  

Recolhe  Sem dados Irregulares  Lixão  

São Francisco do 
Guaporé  

Recolhe  
parcialmente  

Sem dados Irregulares  Lixão  

São Miguel do 
Gua-poré  

Recolhe  
parcialmente  

Sem dados Irregulares  Lixão  

Seringueiras  Recolhe  Sem dados Irregulares  Lixão  

Teixeirópolis  
Recolhe  
parcialmente  

Sem dados Irregulares  
Reaproveitamento e 
lixão  

Theobroma  Recolhe  0,5 Área especifica  Área especifica  

Urupá  Não recolhe  Sem dados Irregulares  
Reaproveitamento e 
irregulares  

Vale do Anari  Recolhe  Sem dados Irregulares  Lixão  

Vale do Paraíso  
Recolhe  
parcialmente  

Sem dados Reaproveitamento  Irregulares  

Vilhena  Não recolhe  40 Caçamba  Reaproveitamento  

Fonte: DRZ, 2014. Panorama dos Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia, Produto 2 do PERS-RO. 

Além das informações apresentadas no Panorama dos Resíduos Sólidos – Produto 2 do PERS-
RO,  identificou-se que alguns municípios já contam unidades de beneficiamento e gerenciamento 
dos RCC, como é o caso de Ariquemes, que possui um Aterro Sanitário com local para 
aterramento de RCC e beneficiamento desses resíduos; Vilhena, que também conta com um 
aterro sanitário nos mesmos moldes de Ariquemes e do município de Cacoal, também com aterro 
sanitário com estrutura de beneficiamento dos resíduos de construção. Além destes, a capital 
Porto Velho conta com empresas de coleta e reciclagem desses resíduos, com destaque para a 
empresa PRS Recicladora de Resíduos Sólidos Ltda.   

A seguir são apresentadas as algumas ações que poderão ser executadas na reabilitação de 
áreas de disposição irregular bem como os aspectos legais para cessar ou reduzir a formação de 
novas áreas de bota-fora de RCC.  

12.2 Diretrizes técnicas 

12.2.1 Remoção dos resíduos 

Quando existe uma área de lançamento irregular de resíduos, onde não é possível determinar o(s) 
responsável(eis) pela disposição, denomina-se esta como área órfã contaminada (Cap. II, Art. 3º, 
III, da Lei Nº 12.305/2001). Uma das técnicas utilizadas para o encerramento de uma área órfã 
contaminada pela disposição inadequada de resíduos de construção civil envolve a remoção e o 
transporte desses resíduos para outro local, previamente preparado e regularizado no órgão 
ambiental competente, como as áreas de triagem e transbordo e os aterros de resíduos de 
construção civil.  

Essa alternativa só é viável quando a quantidade de resíduos a ser removida e transportada não é 
muito grande, pois essas atividades representam elevados custos e dificuldades operacionais, que 
podem inviabilizar economicamente o processo. Outros fatores que impedem ou dificultam a 
retirada de resíduos são as condições de acesso de equipamentos, declividade e irregularidade 
do terreno, por exemplo, quando a disposição ocorre em baixadas ou grotas urbanas e áreas de 
riscos geológico-geotécnicos. 
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Reitera-se que a remoção de um local para disposição em um local sem preparo do terreno e sem 
licenciamento ambiental simplesmente transfere o problema de gestão e pode contaminar uma 
nova área. 

12.2.2 Isolamento, sinalização e monitoramento 

Após a retirada dos resíduos de construção civil da área e disposição em um aterro licenciado 
deverá ser promovido o isolamento da área pelo cercamento de todo o perímetro do lote e a 
sinalização de proibição de lançamento de resíduos. 

Deverá também ser feito o monitoramento periódico e permanente para certificar que não está 
havendo lançamento de resíduos. Sugere-se que no primeiro mês após o isolamento da área 
sejam feitas visitas diárias (de manhã e à tarde), reduzindo a frequência de visitas de fiscalização, 
após esse período. 

Entretanto, o monitoramento não pode ser interrompido uma vez que por serem terrenos baldios, 
em sua maioria, há tendência de ocupação por irregular por terceiros e de retorno de lançamento 
de resíduos após a fiscalização. 

Sugere-se a realização de capina pela prefeitura, de forma a impedir o crescimento de mato e 
consequente atração de vetores de doenças como baratas e ratos. 

12.2.3 Legislação Ambiental e Fiscalização 

Em função da prática recorrente e em larga escala de disposição final irregular de resíduos de 
construção civil em alguns nos municípios, faz-se necessária, além da criação de estruturas para 
disposição intermediária e final com a implantação de estações de transbordo e aterros de 
resíduos de construção civil, a criação de legislação municipal prevendo sanções para aqueles 
que promoverem a disposição inadequada em bota-fora. Estas medidas devem estar associadas 
a um sistema de fiscalização e denúncias, a fim de disciplinar a disposição dos resíduos de 
construção civil. 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 estabelece que os RCCs não podem ser destinados em 
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d’águas, lotes vazios ou 
em áreas protegidas por legislação específica, entretanto, não prevê sanções para tais situações.   

Assim, o poder público municipal atua, frequentemente, com medidas paliativas, realizando 
serviços de coleta e arcando com os custos do transporte e disposição final, mesmo dos 
geradores privados. Tal prática, contudo, não soluciona definitivamente o problema de limpeza 
urbana, por não alcançar a remoção da totalidade dos resíduos; ao contrário, incentiva a 
continuidade da disposição irregular nos locais atendidos pela limpeza pública da administração 
municipal (PINTO, 2005). 

13 METAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

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 13.1).  
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Figura 13.1 – 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 13.2. 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 13.1). 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 13.2 – Estruturação dos componentes de planejamento. 

Quadro 13.1 - Tipologias dos resíduos sólidos e respectivas siglas utilizadas na estruturação dos 
componentes de planejamento. 

TIPOLOGIA DO RESÍDUOS SÓLIDO NA PNRS15 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.    

As metas para a gestão dos diferentes tipos de resíduos sólidos estão apresentadas a seguir, do 
Quadro 13.2 ao Quadro 13.10.  

13.1 Resíduos sólidos urbanos 

 
15 Classificação dos resíduos sólidos quanto à origem, definida no Art. 13, Inciso I, da Lei nº 12.305/2010. 
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Quadro 13.2 – 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-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 - - 

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 - - 
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Quadro 13.2 – 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-1.11.  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 de Vida do produto e ecodesing16 que tenham como resultado a 
não geração, a redução ou a reciclagem dos resíduos sólidos 

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 - - 

 
16 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 13.2 – 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-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 - - 

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 - - 
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Quadro 13.2 – 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-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 

RSU-4.11.1. 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 municipal17 - 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 - 

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 

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

 
17 Percentual em relação ao número de cooperativas em função do total cadastradas no estado e municípios, conforme previsto na metas RSU-4.6.1. 
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Quadro 13.2 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos urbanos.  

EIXO TEMÁTICO DIRETRIZ META 
CURTO PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO PRAZO 
(2024-2028) 

(%) 

LONGO PRAZO 
(2029-2038) 

(%) 
inadequada de RSU 

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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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 - - 
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13.2 Resíduos sólidos comerciais e prestadores de serviços 

Quadro 13.3 – 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 -  

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 
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Quadro 13.3 – 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-3.7. 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 

 

13.3 Resíduos sólidos dos serviços de saneamento básico 

Quadro 13.4 – 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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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 - 
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13.4 Resíduos sólidos industriais 

Quadro 13.5 – 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 - - 

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 - 
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13.5 Resíduos sólidos dos serviços de saúde 

Quadro 13.6 – 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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13.6 Resíduos sólidos da construção civil 

Quadro 13.7 – 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 13.7 – 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 - 

 

13.7 Resíduos sólidos das atividades agrossilvopastoris 

Quadro 13.8 – 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 13.8 – 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 - - 

 

13.8 Resíduos sólidos dos serviços de transporte 

Quadro 13.9 – 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) 

(%) (%) (%) 

1
 -

 G
e
s
tã

o
 e

 g
e
re

n
c
ia

m
e
n
to

 d
o
s
 R

e
s
íd

u
o
s
 

d
o
s
 S

e
rv

iç
o
s
 d

e
 T

ra
n
s
p
o
rt

e
 -

 R
S

T
 

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 - 

 

13.9 Resíduos sólidos das atividades minerárias 

Quadro 13.10 – 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 - - 

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 - 
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Quadro 13.10 – 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-1.4. 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 - 
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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 - 

 

13.10 Resíduos sólidos de Logística Reversa  

Quadro 13.11 – 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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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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14 METAS PARA O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS GASES GERADOS NA 
BIODIGESTÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

14.1 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.  

14.2 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 
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deve ser maior que 500.000 habitantes; outros estudos apontam populações ainda maiores. Para 
as novas 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. 

14.2.1 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.   

14.3 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 fortemente positiva, pois soma a economia de energia advinda da produção de 
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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). 

14.4 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 
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(simulação dinâmica). No modelo estequiométrico, é feito o cálculo da produção máxima teórica, 
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%. 

14.4.1 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 
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utilizado para a simulação de casos, experimentos de laboratório e instalações em escala real. Os 
resultados 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. 
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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. 

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 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

289 

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). 

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 14.1, são 
mostrados os valores recomendados pela EPA e Banco Mundial para k e Lo. 

Quadro 14.1 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 14.2 , são mostrados os valores de L0 sugeridos pelo 
BANCO MUNDIAL (2004). 

Quadro 14.2 - 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). 
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Fonte: Figueiredo, 2012. 

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. 

14.5 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 14.3. 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 14.3 – 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 
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Agropecuária 31 

• Manejos de dejetos de animais 38 

• Cultura de arroz 45 

• 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.  

15 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

15.1 Da definição das metas 

As metas estabelecidas para o PERS/RO foram concebidas a partir da análise integrada das 
diretrizes e estratégias definidas para a gestão dos resíduos sólidos no estado de Rondônia, as 
quais foram retratadas nos Subprodutos 4.1 e 4.4, que tratam, respectivamente, das diretrizes e das 
metas para a gestão de resíduos sólidos neste estado. Assim, todas as metas apresentadas 
derivaram das diretrizes e estratégias previamente definidas.  

Buscou-se definir, sempre que possível, metas quantificáveis que possam permitir o monitoramento 
de seu alcance ao longo do horizonte temporal de 20 anos do PERS/RO. Para tanto, foram 
considerados três estratos temporais, a saber: 

- Curto prazo: 2019 - 2023; 

- Médio prazo: 2024 - 2028; 

- Longo prazo: 2029- 2038. 

15.2 Programas, projetos e ações 

A definição dos programas e seus respectivos projetos e ações foram dimensionados de forma a 
abarcar diferentes tipologias de resíduos. Portanto, assume-se uma abordagem integrada para 
gestão de resíduos, atendendo, dessa forma, ao preconizado na própria Lei da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

Os programas, projetos e ações para a gestão dos resíduos sólidos aqui apresentados foram 
definidos para o atendimento das metas previamente estabelecidas. Parte das iniciativas para a 
gestão de resíduos sólidos podem ser consideradas transversais, ou seja, abrangem mais do que 
uma diretriz ou mesmo várias tipologias de resíduos. É o caso, por exemplo, das iniciativas para 
implementação da educação ambiental, as quais envolvem responsabilidade do poder público, da 
iniciativa privada e da sociedade como um todo. Assim, todas as metas estão ligadas aos 
programas, projetos e ações, sendo que o grau de relevância entre eles irá variar em função da 
linha de desenvolvimento a ser adotada nos programas. Ou seja, toda meta será contemplada em 
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pelo menos um projeto, sendo que a maioria encontra-se, de alguma forma, contemplada em mais 
de um projeto. Essa significância da relação entre as metas, programas e projetos é apresentada 
de forma detalhada no final do presente relatório, através do uso de uma matriz de integração.  

Essas iniciativas estão amparadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e, para que sejam 
de fato efetivas, precisam transpor os limites institucionais das secretarias e serem tratadas como 
uma Política de Estado. Nesse sentido, a articulação entre os diferentes setores do governo, nas 
três esferas da administração pública presentes em Rondônia (União, Estado e Municípios) torna-
se fundamental, necessitando de alinhamento e de um bom entrosamento.  

Com os programas, projetos e ações aqui definidos, espera-se que seja iniciada uma mudança 
gradativa de cultura quanto à relação da sociedade rondoniense com a gestão dos resíduos 
sólidos. Assim, além dos aspectos de ordem estrutural, é crucial que sejam trabalhados os 
aspectos de ordem subjetiva, para que os cidadãos se enxerguem como integrantes da 
problemática dos resíduos sólidos e não apenas como beneficiados dos serviços de limpeza 
urbana. 

15.3 Definição dos eixos temáticos 

Os programas foram propostos em eixos temáticos segmentados, de acordo com a abordagem 
prevista, a saber: 

• Programa de Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos Sólidos 
(PDCCRS) 

Tem como foco o desenvolvimento de pesquisas e estudos voltados para resíduos sólidos e a 
capacitação continuada dos agentes envolvidos direta ou indiretamente com sua gestão. 

• Programa de Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos (PINGRS) 

Tem como foco a informatização da gestão dos resíduos no estado de Rondônia, em especial 
quanto à sistematização das informações existentes e das que serão geradas no processo de 
gestão dos resíduos sólidos. 

• Programa de Fiscalização Integrada da Gestão Resíduos Sólidos (PFIGRS) 

Tem como foco integrar a fiscalização ambiental dos entes federados que atuam no estado de 
Rondônia, tais como SEDAM, Ministério Público Estadual, Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente ou órgãos afins.   

• Programa de Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos (PDSRS) 

Está alicerçado no desenvolvimento da familiarização das pessoas com as práticas de gestão dos 
resíduos sólidos. Volta-se, dessa forma, principalmente para as práticas de Educação Ambiental. 

• Programa de Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos (PEGRS) 

Essas atividades são voltadas para a estruturação do estado de Rondônia, no que diz respeito às 
diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial para não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. 

Os programas do PERS/RO apresentam relação transversal, portanto, devem ser desenvolvidos 
de forma integrada (Figura 15.1). 
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Figura 15.1 – Relação entre metas e programas estabelecidos no PERS/RO. 

Além dos programas e projetos ora apresentados, devem ser considerados ainda como 
componentes adjacentes dos programas e ações do PERS/RO, o Programa Cata Mais Rondônia 
e o Projeto Recicla Rondônia, cujos detalhes são apresentados a seguir.  

O Programa Cata Mais Rondônia visa implementar redes para comercialização dos produtos, 
atendendo especificamente aos catadores, viabilizando a triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, prezando pelo tratamento e melhor capacidade institucional e operacional para a 
gestão dos serviços em um esforço conjunto com vistas à melhoria da salubridade ambiental e 
inclusão com a geração de renda com a coleta seletiva (SEAS, 2018) 

Criado em 2014, o Projeto Recicla Rondônia tem como objetivo fomentar empreendimentos 
econômicos solidários e redes de cooperação atuantes com resíduos sólidos no estado, 
constituídas por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, com vista à superação da 
extrema pobreza conforme a Lei Federal nº 12.305 de 2010, que prevê a inclusão social e 
produtiva dos catadores dos materiais recicláveis (SEAS, 2016). 

Na primeira fase do projeto, foi feito um levantamento acerca da realidade dos catadores de 
material reutilizável e das dificuldades das prefeituras para a adoção de uma política de 
tratamento e utilização dos resíduos sólidos nos municípios: Ariquemes, Cacaulândia, 
Machadinhos d’Oeste, Monte Negro, Campo Novo, Buritis, Alto Paraíso, Rio Crespo e Cujubim. 

Na concepção dos programas foram definidos os seguintes componentes: justificativa, objetivo e 
prazo. Embora o Termo de Referência do PERS/RO oriente que sejam apresentados os montantes 
de investimentos necessários a sua implementação, optou-se por não apresentá-los nessa etapa, 
haja vista que o Subproduto 4.6 tratará exatamente sobre os aspectos de investimentos e custos 
para implementação do PERS.  

Diante do exposto, apresenta-se, adiante, uma breve descrição dos programas e projetos 
previstos no PERS/RO, incluindo as ações inicialmente previstas em sua implementação. 

15.4 Definição dos programas, projetos e ações 

15.4.1 PROGRAMA 01: Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos 
Sólidos - PDCCRS 

Justificativa 

Este programa foi concebido em função da necessidade de se construir novos conhecimentos, 
aplicar os existentes e capacitar os agentes envolvidos na gestão de resíduos sólidos para as 
diferentes oportunidades de atuação nos municípios e no estado de Rondônia. Além disso, outros 
agentes não vinculados à administração pública e que trabalham direta ou indiretamente com a 
problemática dos resíduos sólidos também podem ser melhor capacitados. 
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O presente programa busca apontar os direcionamentos para a construção do conhecimento e 
capacitação dos atores envolvidos com a implementação das políticas públicas de resíduos 
sólidos. 

Considerando as responsabilidades inerentes aos agentes municipais, espera-se que o poder 
público municipal incentive a participação de seus servidores nos cursos e capacitações a serem 
desenvolvidos no âmbito do programa. Espera-se ainda que os consórcios busquem manterem-se 
atualizados quanto às práticas de gestão de resíduos sólidos, além de promoverem ações para as 
boas práticas de gestão dos resíduos sólidos, em especial dos resíduos sólidos urbanos. 

Objetivo 

Estimular, desenvolver e disseminar conhecimentos e capacitar os agentes que tenham papel de 
atuação direta ou indireta na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no estado 
de Rondônia. 

Público-alvo 

• Técnicos dos órgãos estaduais relacionadas à gestão direta ou indireta de resíduos, como 
por exemplo: SEDAM, SEAS, AGEVISA, SEAGRI, SESAU, FECOMÉRCIO, dentre outros; 

• Técnicos dos órgãos municipais relacionados com a gestão direta ou indireta de resíduos 
sólidos, tais como: Secretarias de Meio Ambiente, de Educação, de Planejamento e obras, 
de Saúde, de Assistência social, entre outros; 

• Representantes da sociedade civil organizada que atuem direta ou indiretamente com 
temáticas relacionadas aos resíduos sólidos. 

Prazos 

O PDCCRS, em decorrência de sua abordagem subjetiva, deve ser considerado como de 
execução continuada, transcendendo os 20 anos de horizonte do PERS/RO. Assim, o importante 
é que os projetos do PDCCRS sejam desenvolvidos de forma complementar e contínua, 
respeitando-se as particularidades dos órgãos e entes federados envolvidos. 

No que diz respeito à capacitação dos técnicos, espera-se que no horizonte de curto prazo, já 
tenha havido uma melhoria ao cenário atualmente existente, em especial no que concerne à 
fiscalização e aos procedimentos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

15.4.1.1 Projeto 1.1: Capacitação Continuada de Agentes Públicos para a Gestão de 
Resíduos Sólidos   

15.4.1.1.1 Contextualização 

Este projeto deverá ser norteado pela identificação das carências de formação técnica dos 
agentes públicos do estado e municípios. Espera-se, assim, desenvolver trilhas de aprendizagem 
que possam sanar ou reduzir as carências de formação e conhecimento identificadas. A 
capacitação poderá ser desenvolvida diretamente pelo próprio estado ou mediante orientação de 
seus técnicos para participação em cursos específicos na área de gestão de resíduos sólidos, 
inclusive através de plataformas de ensino à distância. 

Espera-se do poder público municipal o desenvolvimento de ações para viabilizar a capacitação 
de seus servidores, tais como celebração de convênios, concessão de benefícios aos servidores 
que busquem capacitação autônoma, entre outras. Quanto aos consórcios, caberá propor a 
realização de capacitações junto aos municípios com vistas a otimizar o sistema de gestão 
integrada de resíduos sólidos, além de manter seus servidores devidamente capacitados e 
atualizados quanto às práticas de gerenciamento e manejo de resíduos sólidos. 

Os cursos oferecidos pelo governo estadual deverão ter temas conectados com a realidade de 
formação dos técnicos e da necessidade de atuação dos agentes públicos. São exemplos de 
cursos: 
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- Implantação e gestão de coleta seletiva; 

- Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

- Educação ambiental para ações de saneamento e saúde pública; 

- Operação de aterros sanitários; 

- Elaboração de Projetos de Saneamento Ambiental; 

- Identificação de impactos e danos ambientais decorrentes da gestão inadequada de resíduos 
sólidos; 

- Fiscalização ambiental; 

- Análise do Ciclo de Vida de Produtos; 

- Análise e sistematização de banco de dados; 

- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e áreas órfãs. 

15.4.1.1.2 Ações 

A1 - Criar convênios com as universidades, institutos de pesquisa e Ministério Público para 
identificação de facilitadores para proferir cursos e palestras; 

A2 - Desenvolver agenda de capacitação; 

A3 - Desenvolver plataforma de cursos EAD; 

A4 - Desenvolver materiais didáticos com orientações técnicas para serem disponibilizados às 
prefeituras municipais; 

A5 - Cadastrar técnicos com perfil adequado para capacitação; 

A6 - Estimular a formação continuada de servidores efetivos em cursos de graduação e/ou pós-
graduação. 

15.4.1.2 Projeto 1.2: Formação de Agentes Socioambientais para a Gestão de 
Resíduos Sólidos  

15.4.1.2.1 Contextualização 

Esse projeto prevê o oferecimento de cursos para agentes públicos ou privados que apresentem 
potencial de serem multiplicadores das boas práticas de gestão de resíduos sólidos urbanos. Os 
cursos poderão ser oferecidos diretamente pelo governo do estado Rondônia, através de 
convênios com ONGs, Universidades, Institutos de Pesquisa, entre outros. São exemplos de 
cursos que poderão ser desenvolvidos: 

- Oficinas de reuso e reciclagem de resíduos sólidos; 

- Consumo Consciente; 

- Análise do Ciclo de Vida de Produtos; 

- Elaboração de Projetos Socioambientais; 

- Compostagem; 

- Tecnologias ambientais para o tratamento de resíduos sólidos; 

- Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos derivados de serviços ofertados pelo poder público 
(esgotamento sanitário, tratamento de água, serviços de saúde, transporte, entre outros). 
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15.4.1.2.2  Ações 

A7 - Firmar convênios com as universidades, institutos de pesquisa e Ministério Público para a 
identificação de facilitadores para proferir cursos e palestras; 

A8 - Desenvolver agenda de capacitação; 

A9 - Desenvolver plataforma de cursos EAD; 

A10 - Desenvolver materiais didáticos com orientações técnicas para serem disponibilizados as 
prefeituras municipais; 

A11  - Cadastrar técnicos com perfil adequado para capacitação; 

A12  - Criar mecanismos que estimulem a formação continuada de servidores efetivos em cursos 
de graduação e/ou pós-graduação. 

15.4.1.3 Projeto 1.3: Pesquisa e Desenvolvimento em Soluções para a Gestão de 
Resíduos Sólidos 

15.4.1.3.1 Contextualização 

A busca pela gestão eficiente dos resíduos sólidos deve se amparar pelo desenvolvimento de 
tecnologias e processos que permitam a não-geração, a redução e a reutilização dos resíduos, 
além, claro, de soluções mais sustentáveis para disposição final dos rejeitos. Não cabe apenas a 
simples avaliação de qual destinação final deve ser dada aos resíduos sólidos, devendo-se 
considerar toda a análise do ciclo de vida dos produtos e serviços geradores de resíduos sólidos.  

Deve-se considerar também as pesquisas de caráter social, como forma de identificar 
mecanismos para o desenvolvimento da conscientização e sensibilização da sociedade quanto à 
relação com os resíduos sólidos. 

O incentivo a pesquisas deverá ser motivado pelo governo estadual, considerando as 
problemáticas dos resíduos sólidos em Rondônia. Tais pesquisas poderão ocorrer através de 
convênios com universidades, instituições de pesquisa, Fundação de Amparo ao Desenvolvimento 

das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO), ONGs e 
com atores da iniciativa privada. São exemplos de temas a serem alvo de pesquisas: 

- Tecnologias para reutilização e reciclagem de embalagens Tetra Pak; 

- Tecnologias para reutilização e reciclagem de lodos de Estações de Tratamento de Esgoto e 
Estações de Tratamento de Água; 

- Análise do ciclo de vida de produtos de origem cloroquímica; 

- Análise de mercado para demandas de adubos orgânicos provenientes de compostagem de 
resíduos da agricultura; 

- Percepção ambiental para a gestão de resíduos sólidos no estado de Rondônia. 

15.4.1.3.2 Ações 

A13 - Criar convênios com as universidades, institutos de pesquisa, FAPERO e iniciativa privada 
para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas à realidade da gestão de resíduos sólidos 
em Rondônia; 

A14  - Estimular a formação continuada de servidores efetivos em cursos de pós-graduação, com 
temas de pesquisa voltados para a gestão de resíduos sólidos; 

A15  - Conceder estágios e bolsas de estudos para pesquisadores que atuem na temática de 
resíduos sólidos, que tenha aplicação direta sobre a gestão pública dos resíduos sólidos; 

A16  - Promover a articulação entre os órgãos estaduais que tratam da política de resíduos 
sólidos.  
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15.4.2 PROGRAMA 02: Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos (PINGRS) 

Justificativa 

A ausência de informações sistematizadas sobre a gestão dos resíduos sólidos é um importante 
ponto negativo observado no Panorama dos Resíduos Sólidos no estado de Rondônia. Esse 
cenário dificulta o processo de análise e, consequentemente, o de tomada de decisão voltada 
para a gestão dos RS no estado.  

Um grande problema é a dificuldade de acesso às informações, devido à inexistência de um 
banco de dados que gerencie e disponibilize as informações sobre os resíduos, em especial 
daqueles que não são de responsabilidade direta do poder público (e.g. resíduos de menor 
apelação pública, tais como os gerados em laboratórios de análises clínicas, centros de zoonoses, 
clínicas de saúde). O mesmo ocorre para os resíduos de origem comercial, que na maioria dos 
municípios, são coletados pelos serviços de limpeza urbana, sem qualquer cobrança pelos 
serviços prestados, onerando, dessa forma, a administração pública. 

Diante do exposto, uma solução para se organizar e sistematizar as informações existentes e 
futuras para a gestão dos resíduos sólidos passa pelo processo de informatização do 
conhecimento.  

Objetivo  

Informatizar e sistematizar as informações sobre a gestão de resíduos sólidos no estado de 
Rondônia. 

Público-alvo 

• Órgãos estaduais diretamente relacionados com a gestão de resíduos sólidos e tecnologia 
da informação; 

• Departamentos ou secretarias municipais responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos; 

• Geradores privados e públicos de resíduos sólidos. 

Prazos 

Em decorrência das lacunas de informações existentes no estado de Rondônia sobre a gestão 
dos resíduos sólidos e da necessidade de se gerar, sistematizar e organizar estes dados para que 
as ações previstas no PERS/RO possam ser eficientes, recomenda-se que a implantação dos 
sistemas informatizados de gestão da informação ocorra no horizonte de curto prazo. 
Logicamente, em decorrência de seu aspecto de gestão, esse programa é de caráter continuado, 
sendo que o sistema deverá ser focado na melhoria contínua. 

15.4.2.1 Projeto 2.1: Resíduos Sólidos na Rede – RSR 

15.4.2.1.1 Contextualização 

O projeto RSR tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de informações sobre a 
gestão de resíduos no estado de Rondônia, envolvendo todas as informações sobre as diferentes 
tipologias de resíduos sólidos e seus geradores, sejam públicos ou privados. 

O sistema informatizado deverá ser concebido numa óptica semelhante à utilizada no Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento, porém, incluindo campos para declaração e 
cadastro dos geradores privados e públicos que exerçam serviços privados. Para tanto, deverá se 
desenvolvido um sistema eletrônico no qual os geradores carreguem as informações aplicadas à 
gestão (relatório anual de resíduos, cadastro). Deverão constar no sistema informações como: tipo 
e quantidade de resíduos gerados, conforme a Lista Nacional dos Resíduos Sólidos publicada 
pelo  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
disponível no link http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-residuos, além de 
dados acerca da destinação final adotada, treinamentos, entre outras informações aplicáveis.    

http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-residuos
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Cabe as prefeituras assumir o compromisso de melhorar sua estrutura de informática, além de 
fornecer formação e treinamento aos servidores que eventualmente precisem colaborar com o 
processo de alimentação de dados do projeto Resíduos Sólidos na Rede. 

15.4.2.1.2  Ações 

A17  - Criar grupo interdisciplinar com técnicos da SEDAM, SEAS, AGEVISA, FAPERO e 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para elaboração de termo técnico para desenho do 
sistema; 

A18  - Capacitar técnicos do estado e dos municípios para operação do sistema; 

A19  - Criar cadastro estadual dos geradores e prestadores de serviços em resíduos sólidos 
passíveis de acompanhamento pelo sistema informatizado de gestão; 

A20  - Desenvolver parcerias/convênios com o governo federal para compatibilização dos 
sistemas de informações sobre resíduos; 

A21  - Prever legislação que especifique as regras de participação dos municípios e dos geradores 
privados no repasse das informações. 

15.4.3 PROGRAMA 03: Fiscalização Integrada e Regularização da Gestão Resíduos 
Sólidos (PFIRGRS) 

Justificativa 

A fiscalização ambiental é uma atribuição que compete a todos os entes federados, ou seja, 
municípios, estados e União. No contexto do estado de Rondônia, a fiscalização a respeito da 
degradação ambiental decorrente da gestão inadequada de resíduos sólidos pode ser realizada 
por órgãos como o IBAMA, a Vigilância Sanitária, o Ministério Público Federal, o Ministério do 
Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a SEDAM, Batalhão de Polícia Ambiental e as 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente (ou equivalentes). 

Embora a poluição e a degradação ambiental por resíduos sólidos possa ser entendida como 
juridicamente proibida desde a publicação da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981 (Lei nº 
6.938/1981), foi a partir da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) e, principalmente, da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) que a fiscalização ambiental passou a 
ser mais rigorosa com a questão dos resíduos sólidos.  

Assim sendo, a partir da expiração do prazo para o encerramento dos lixões, em agosto de 2014, 
alguns municípios rondonienses foram alvo de multas ambientais aplicadas pelo Ministério 
Público, em função das condições das áreas de vazadouros de resíduos a céu aberto (lixões). 
Porém, além da fiscalização quanto à destinação final dos resíduos sólidos urbanos, é preciso 
ampliar a fiscalização sobre os geradores privados, principalmente os de médio e pequeno porte, 
uma vez que somadas suas contribuições com a geração de RS, elas certamente se tornam 
significativas.  

Nesse sentido, para que haja uma gestão eficiente e eficaz e que envolva todas as interfaces 
relacionadas aos resíduos sólidos, urge a necessidade de construir uma articulação e integração 
entre os diferentes agentes fiscalizadores. 

As políticas e ações públicas (procedimentos e estrutura operacional) para os resíduos sólidos já 
vêm sendo mobilizadas no estado. Ainda que deficientes, há iniciativas para o gerenciamento 
intermunicipal integrado de resíduos sólidos através de consórcios públicos já instituídos. 
Contudo, a estrutura disponibilizada pela administração pública municipal para a gestão dos 
resíduos é deficitária na maioria dos municípios rondonienses.  

Ademais, é preciso considerar que a relação da população, dos geradores públicos e privados e 
dos gestores públicos com os resíduos sólidos esbarra numa questão cultural no país, cujo 
resultado é justamente a falta de estrutura dos serviços de manejo de resíduos sólidos. Os 
problemas envolvem desde a recuperação dos resíduos e disposição final adequada dos rejeitos 
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à falta de percepção e conscientização das pessoas sobre os impactos decorrentes da geração 
dos resíduos sólidos.  

Diante deste cenário, a mera imposição de multas pode acabar onerando ainda mais um 
município que já não dispõe de recursos suficientes ou corretamente gerenciados para a gestão 
de seus resíduos. Além disso, em decorrência da ausência de soluções para disposição final 
adequada, os lixões acabam sendo a única alternativa, em curto prazo, para que os municípios 
possam destinar seus rejeitos. Assim, a discussão deve ser balizada sobre o equacionamento das 
sanções previstas na legislação e da infraestrutura existente nos municípios, visando o ajuste de 
suas práticas. Outro fator que deve ser considerado é a participação social no controle das ações 
de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, conforme assegurado pela Lei nº 12.305/2010. 

Diante do exposto o PFIRGRS deve ser visualizado como um caminho para se analisar, estruturar 
e integrar práticas de fiscalização e orientações para regularização da gestão e gerenciamento 
dos resíduos sólidos.  

Objetivo 

Integrar a fiscalização ambiental quanto à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos e adotar 
procedimentos que possibilitem sua melhoria e regularização. 

Público-alvo 

• Órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, com atribuição legal para 
fiscalização de atividades degradadoras da qualidade ambiental em decorrência da gestão 
de resíduos sólidos e representantes da sociedade civil organizada que atuem na temática 
de resíduos sólidos e/ou meio ambiente; 

• Geradores públicos e privados. 

Prazos 

A fiscalização deve ser encarada como um procedimento contínuo, que transcende a definição 
dos horizontes de tempo do PERS/RO. Assim, os prazos devem ser definidos em função dos 
objetivos específicos e particularidades dos atores envolvidos e das situações das áreas 
degradadas. Deve-se, no horizonte de curto prazo, intensificar as ações de fiscalização nos 
municípios sobre os geradores privados, e em especial as unidades de saúde públicas e privadas, 
os grandes varejistas, as indústrias de pequeno e médio porte e afins. Quanto aos municípios, 
deve haver fiscalização para assegurar que as medidas para a atenuação dos impactos 
ambientais decorrentes da disposição final de resíduos sólidos estão sendo tomadas.  

15.4.3.1 Projeto 3.1 – De olho nos Resíduos 

15.4.3.1.1 Contextualização 

Esse projeto visa aplicar os princípios previstos no PFIRGRS através da sistematização das ações 
a serem tomadas. O projeto deverá prever a formação de um Comitê Gestor que será o 
responsável por liderar a articulação entre os diferentes atores envolvidos no processo de 
fiscalização, devendo ser assegurado o controle social no processo de fiscalização. Entre os 
temas a serem abordados estarão o rateio de custos de fiscalização, a destinação de valores 
provenientes da aplicação de multas, modelos de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), 
definição de procedimentos para fiscalização ambiental de pequenos e médios geradores, 
controle social, dentre outros.  

É importante que as ações de projeto cubram todas as atividades envolvidas com a geração de 
resíduos sólidos, sendo que a fiscalização deve se estender aos geradores das diferentes 
tipologias de resíduos, tais como, logística reversa, saneamento, industrial etc. Deve incluir ainda 
as empresas que prestam serviços relacionados ao tratamento e destinação final de resíduos e 
rejeitos. Também devem ser alvo de fiscalização o cumprimento dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos eventualmente apresentados pelos empreendedores durante seus processos de 
licenciamento ambiental. Nesse caso, cabe observar que a Lei nº 12.305/2010 estabelece quais 
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são os geradores passíveis de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos, porém, 
respeitada a constitucionalidade, estado e Municípios poderão definir outros tipos de geradores 
que terão que apresentar o plano, desde que de maneira suplementar à lei federal. 

15.4.3.1.2 Ações 

A22  - Implantar o comitê coordenador do grupo de fiscalização integrada, com representantes dos 
atores de interesse; 

A23  - Definir cronograma de ações, incluindo o planejamento de custos e equipamentos; 

A24  - Desenvolver procedimento para fiscalização com foco na gestão de resíduos, conforme a 
categoria dos geradores; 

A25  - Prever modelos de referência para celebração de Termos de Ajuste de Conduta (TAC), em 
especial para adequação dos lixões até a implantação dos aterros sanitários. 

15.4.4 PROGRAMA 04: Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos (PDSRS) 

Justificativa 

O termo desenvolvimento socioambiental é amplo, porém, na conjuntura do PDSRS, diz respeito 
às iniciativas que deverão ser organizadas para trabalhar o contexto humano nas práticas 
preconizadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

O PDSRS visa orientar as ações que devem ser capitaneadas no estado de Rondônia para que 
os objetivos do PERS sejam atendidos, considerando aspectos de educação ambiental e 
legislação aplicada. 

As ações de educação ambiental abrangem diferentes segmentos da sociedade, envolvendo 
ainda a mobilização social para participação da sociedade na implantação e na fiscalização do 
PERS. Inclui também as campanhas de comunicação para divulgação das ações do PERS.  

Em termos de legislação aplicada, deve ser constituída uma abordagem legal que irá amparar e 
trazer segurança jurídica para implantação das ações do PERS. 

Diante do exposto, o presente programa se justifica pela completa influência do fator humano 
sobre os resíduos sólidos, sendo, portanto, campo fundamental para que os objetivos do 
PERS/RO possam ser alcançados. 

Objetivo 

Desenvolver e organizar as iniciativas de educação ambiental e legislação aplicada para 
implementação do PERS/RO. 

Público-alvo 

• Sociedade rondoniense; 

• Iniciativa privada; 

• Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do estado de Rondônia e de seus municípios. 

Prazos 

Assim como para os demais programas propostos para o PERS/RO, o PDSRS também extrapola 
o horizonte de 20 de anos, sendo, portanto, um programa de periodicidade contínua. Contudo, a 
estruturação das ações para implantação dos projetos que o compõem devem ser conduzidas a 
curto prazo, para que seus objetivos possam ser alcançados ao longo do desenvolvimento do 
PERS. 
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15.4.4.1 Projeto 4.1 – Resíduo Legal 

15.4.4.1.1 Contextualização 

Esse projeto tem como objetivo nortear, sistematizar, avaliar e fiscalizar o desenvolvimento da 
legislação aplicada à gestão de resíduos sólidos no estado de Rondônia.  

A lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) atualmente é o diploma que orienta a 
gestão de resíduos sólidos, cabendo aos estados e municípios instituir diplomas complementares 
e suplementares para aplicação da lei.  

A competência pelos serviços de limpeza urbana é responsabilidade da administração pública 
municipal, cabendo à mesma editar legislações suplementares para a gestão dos resíduos sólidos 
em seu território, desde que tais leis estejam alinhadas com a legislação estadual e federal.  

Ao longo dos estudos para elaboração do Panorama de Resíduos, constatou-se que a maioria 
dos municípios rondonienses não dispõe de legislação acerca dos resíduos sólidos, limitando-se, 
em alguns casos, ao Código de Limpeza Urbana. A ausência desses diplomas legais pode ser um 
reflexo da falta de preocupação do legislador municipal a respeito da temática dos resíduos 
sólidos, mas também pela falta de amparo técnico para elaboração de tais leis 

Nesse sentido, o Projeto Resíduo Legal visa ser uma referência para que os legisladores 
municipais possam nortear a criação de leis para o manejo dos resíduos sólidos em consonância 
com a Política Nacional e Estadual de resíduos sólidos. 

O alicerce desse projeto está na organização de um grupo técnico, formado por agentes do 
Ministério Público, Poder Judiciário, estado e representantes das regiões de Planejamento de 
Resíduos Sólidos em Rondônia, para a formatação de um texto base que possa servir de 
referência para os municípios desenvolverem sua própria legislação acerca dos resíduos sólidos. 
Além disso, no projeto também deverão estar previstas ações para concepção, atualização e 
aplicação da legislação de resíduos sólidos.  

15.4.4.1.2 Ações 

A26  - Criar grupo técnico para desenvolvimento das ações envolvendo a edição, atualização, e 
avaliação da legislação em matéria de resíduos sólidos; 

A27  - Elaborar texto de referência para orientar a edição da legislação suplementar em matéria de 
resíduos sólidos no estado de Rondônia e em seus municípios; 

A28  - Mediar e editar textos que possam embasar a celebração de Termos de Ajuste de Conduta 
(TAC) entre infratores e o Ministério Público. 

15.4.4.2 Projeto 4.2 - #MeusResíduos 

15.4.4.2.1 Contextualização 

Trata-se de um projeto voltado para os aspectos de comunicação e mobilização social da temática 
de resíduos sólidos. Espera-se sensibilizar a sociedade para o reconhecimento de seu papel na 
implementação e fiscalização dos planos de resíduos sólidos. Para tanto, a agenda da Secretaria 
de Comunicação deverá ter como meta o desenvolvimento periódico de campanhas informando a 
população sobre a responsabilidade compartilhada em resíduos sólidos e os resultados positivos 
alcançados pelos PERS/RO. 

No que compete às prefeituras municipais, espera-se que as mesmas sejam protagonistas no 
processo de divulgação e comunicação das medidas voltadas para a gestão de resíduos. Para 
tanto, deverão mobilizar as diferentes secretarias e autarquias municipais para adequação de 
suas práticas de gestão dos resíduos sólidos. 
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15.4.4.2.2 Ações 

A29  - Desenvolver campanha publicitária a respeito da responsabilidade compartilhada de 
resíduos sólidos; 

A30  - Criar canais de comunicação direta com a sociedade organizada para avaliação e melhoria 
das ações desenvolvidas pelo governo estadual a respeito da implementação do PERS/RO; 

A31  - Desenvolver estratégias de propaganda e marketing ambiental para despertar a 
conscientização das pessoas quanto à gestão adequada dos resíduos sólidos; 

A32 - Desenvolver ações de comunicação social para a temática de resíduos sólidos; 

A33  - Desenvolver mecanismos de mobilização social para participação da sociedade no 
desenvolvimento dos planos de resíduos vigentes no estado. 

15.4.4.3 Projeto 4.3 – Mais Educação, Menos Resíduos 

15.4.4.3.1 Contextualização 

Esse projeto terá foco no desenvolvimento de ações de educação ambiental formal e não-formal, 
com o propósito de inserir a problemática da gestão dos resíduos sólidos no cotidiano dos 
cidadãos rondonienses. Deverá ser desenvolvido um projeto de âmbito estadual, que amplie a 
discussão e implemente ações para naturalização da gestão adequada dos resíduos sólidos nas 
escolas públicas. Para tanto, deverá ser fomentada e estimulada a formação continuada dos 
professores, gestores e demais funcionários da rede escolar para as questões envolvendo a 
temática. É importante que as ações estejam voltadas para as oportunidades de não-geração, 
redução e reutilização, para só depois tratar de aspectos relacionados à coleta seletiva e 
reciclagem.  

No âmbito da administração pública estadual e municipal, deverá ser desenvolvido um plano para 
o desenvolvimento da Agenda A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), ou de projetos 
equivalentes que norteiam a gestão sustentável dos serviços públicos, com foco na gestão dos 
resíduos sólidos. 

Na iniciativa privada, deverá ser obrigatória a realização de programas de educação ambiental 
para funcionários de empresas que são potencialmente geradoras significativas de resíduos 
sólidos, seja pela natureza quantitativa ou qualitativa. 

15.4.4.3.2 Ações  

A34  - Desenvolver planos de educação ambiental para os diferentes segmentos da sociedade; 

A35  - Criar grupo coordenador e grupos locais (nos municípios) para acompanhamento das ações 
de educação ambiental e implementação da gestão sustentável nos serviços da 
administração pública; 

A36  - Articular junto aos órgãos do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) a inclusão 
dos programas de educação ambiental nos procedimentos de obtenção e renovação de 
licenças e autorizações ambientais; 

A37  - Articular junto às Secretarias Municipais a apresentação de programas de educação 
ambiental para concessão de alvarás para empresas que são potencialmente geradoras 
significativas de resíduos sólidos; 

A38 – Desenvolver ações de educação ambiental integradas com outros segmentos de 
saneamento básico; 

A39  - Monitorar o desenvolvimento das ações de educação ambiental formal no ensino público. 
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15.4.5 PROGRAMA 05: Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos (PEGRS) 

Justificativa 

A ausência de estrutura física e técnica é um problema que acomete grande parte dos municípios 
brasileiros. Em Rondônia o cenário não é diferente.  

A estruturação física e técnica para o desenvolvimento da PNRS é ferramenta fundamental para 
que os objetivos do PERS/RO possam ser atingidos. 

O presente programa irá abranger os projetos, planos e ações para fomentar os caminhos a 
serem percorridos para a estruturação do estado de Rondônia e de seus municípios no que 
concerne à gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Por estrutura, entende-se o arcabouço de ferramentas necessárias para promover o 
desenvolvimento das políticas e ações para a gestão  e gerenciamento dos resíduos sólidos, as 
quais abrangem iniciativas para o desenvolvimento da coleta seletiva; iniciativas para não-
geração, redução, reutilização; tratamento e disposição final de resíduos sólidos; implementação 
da logística reversa; incentivos econômicos para o mercado da reciclagem; repasses 
governamentais para a gestão dos resíduos sólidos urbanos; cobrança dos serviços de coleta de 
resíduos sólidos etc.  

Objetivo 

Desenvolver, organizar e aplicar ferramentas para o desenvolvimento da PNRS no estado de 
Rondônia, em conformidade com os objetivos do PERS/RO. 

Público-alvo 

• Prefeituras municipais; 

• Secretarias estaduais envolvidas direta ou indiretamente com a gestão dos resíduos 
sólidos; 

• Geradores privados obrigados a gerenciar seus resíduos sólidos. 

Prazos 

Em decorrência da amplitude de ações previstas neste programa, os prazos irão variar conforme a 
natureza dos projetos e planos de ações, abarcando, dessa forma, ações de curto, médio e longo 
prazo, considerando o horizonte de 20 anos do PERS. 

15.4.5.1 Projeto 5.1 – Coleta, Rondônia 

15.4.5.1.1  Contextualização 

Este projeto visa nortear as ações para implementação da coleta seletiva no estado de Rondônia. 
Trata-se, na realidade, da continuidade das ações que foram iniciadas pelo governo do estado 
através dos projetos “Cata Mais, Rondônia” e “Recicla Rondônia”.  

O projeto deve envolver a capacitação dos municípios para implementação da coleta seletiva, 
bem como instituir normas gerais para sua execução. A capacitação dos municípios deverá ser 
realizada em curto prazo, sendo que a implementação das estruturas deverá ser concluída no 
médio prazo. 

Além dos municípios, o programa também deverá prever ações para incentivar a coleta seletiva 
por parte dos geradores privados. 

Vale ressaltar que o PERS/RO deverá acompanhar o andamento das ações dos Programas já 
existentes, além das ações oriundas destes novos Programas, aqui propostos 
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15.4.5.1.2 Ações 

A40  - Orientar os municípios na implementação das ações para coleta seletiva, com inclusão dos 
catadores; 

A41  - Mediar a formalização de associações/cooperativas de catadores de resíduos sólidos; 

A42   - Sistematizar procedimentos para realização da coleta seletiva em todas as regiões do 
estado, respeitando-se as limitações locais; 

A43   - Desenvolver parcerias com atores de interesse para implantação e melhoria contínua dos 
serviços de coleta seletiva; 

A44  - Elaborar marco regulatório para contratação e pagamentos dos serviços de coleta seletiva 
realizada por associações/cooperativas nos municípios rondonienses;  

A45 – Aquisição de materiais reutilizáveis ou recicláveis nas compras da administração pública do 
estado e dos municípios. 

15.4.5.2 Projeto 5.2 – Incentivo à Compostagem  

15.4.5.2.1 Contextualização 

Este projeto está voltado para o uso da compostagem por parte dos geradores de resíduos 
orgânicos que residem nas áreas rurais, de difícil acesso e para os geradores de resíduos 
provenientes das feiras-livres e dos serviços de poda e capina realizados pela limpeza urbana.  

Assim, ele tem como objetivo capacitar os moradores das áreas rurais e os agentes municipais 
para a produção de composto orgânico proveniente de resíduos orgânicos.  

Deverão ser previstas parcerias com instituições de ensino para a capacitação dos geradores 
acerca dos processos simplificados de compostagem caseira (para os moradores das áreas 
rurais) bem como da compostagem dos resíduos de feiras-livres e de podas e capinas (para 
funcionários das prefeituras). Além disso, é necessária uma boa articulação com os sindicados de 
trabalhadores rurais e/ou outras instâncias da sociedade civil organizada para viabilizar a 
mobilização e a participação dos atores de interesse nos cursos de capacitação sobre 
compostagem.   

O governo estadual deverá planejar a oferta de uma série de incentivos que proporcionem a 
adesão de produtores agrícolas ao uso do composto orgânico gerado através das práticas de 
compostagem, além de prever, sempre que possível, o seu uso nos serviços públicos que 
envolvam o cultivo de culturas alimentícias ou paisagísticas. 

Uma segunda frente a ser trabalhada no programa diz respeito a compostagem urbana. Dada a 
complexidade que envolve o tema, as ações devem ser norteadas pelo incentivo a compostagem 
comunitária, partindo-se de projetos piloto em escolas públicas, feiras livres, bairros ou 
condomínios em áreas urbanas do estado.   

15.4.5.2.2 Ações 

A46  - Criar grupo técnico estadual para liderar projeto;  

A47  - Criar projeto piloto para implantação do compostagem a partir de resíduos de feira-livres e 
compostagem comunitária em áreas urbanas ; 

A48  - Celebrar convênios com atores de interesse para viabilizar a implementação das 
capacitações sobre compostagem; 
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A49  - Criar incentivos para o uso de composto orgânicos nos serviços públicos e pelos produtores 
agrícolas. 

15.4.5.3 Projeto 5.3 - Incentivo Econômico à Gestão de Resíduos Sólidos 

15.4.5.3.1 Contextualização 

Para garantir que as proposições e objetivos do PERS/RO sejam alcançados, além das iniciativas 
do poder público, é preciso que sejam ofertados incentivos financeiros para implantação das 
ações do PERS. Assim, é necessário que aspectos relacionados ao estudo de alternativas 
econômicas e financeiras sejam objeto de constante avaliação e desenvolvimento para garantir a 
efetividade da PNRS em Rondônia. Para tanto, deverá ser criada uma comissão de assuntos 
econômicos para políticas públicas de resíduos sólidos a qual terá como atribuição desenvolver, 
organizar e orientar ações de ordem econômica e financeira para implantação das políticas de 
resíduos sólidos no estado.  

15.4.5.3.2 Ações 

A50  - Criar grupo técnico para assuntos econômicos do PERS/RO; 

A51  - Estudar alternativas de desoneração tributária de produtos originários da recuperação de 
resíduos sólidos; 

A52  - Avaliar alternativas de incentivo fiscal para implantação de empresas recicladoras no 
estado; 

A53  - Avaliar alternativas econômicas e financeiras para estímulo ao mercado de materiais 
recicláveis em Rondônia;  

A54 - Assessorar na criação e regularização do Fundo Estadual de Resíduos Sólidos; 

A55  - Mediar o desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas no âmbito da gestão de resíduos 
sólidos em Rondônia; 

A56  - Desenvolver mecanismos e procedimentos para implantação da taxa de coleta de RSU nos 
municípios; 

A57  - Fortalecer a cadeia produtiva de recicláveis. 

15.4.5.4 Projeto 5.4 - Gestão dos Resíduos Sólidos Municipais 

15.4.5.4.1 Contextualização 

Esse projeto deverá ser desenvolvido no âmbito de apoio à elaboração dos planos de gestão e 
gerenciamento de resíduos no estado de Rondônia e em seus municípios, bem como na 
organização das informações sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos nos municípios 
rondonienses.  

Para os planos de gestão devem ser considerados o PERS, os Planos Intermunicipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS), Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos 
(PMGRS), quando existentes, Planos de Gestão de Resíduos de Construção Civil, Planos de 
Gestão de Resíduos Comerciais, Planos de Gestão de Resíduos de Saúde, entre outros. 

No caso da gestão da informação de resíduos, deverá ser desenvolvido um banco de dados que 
será alimentado pelos municípios com o objetivo de sistematizar os dados sobre os resíduos 
sólidos no estado. Estas informações devem incluir as questões de ordem financeira, operacional, 
de gestão e de capacitação que vêm sendo desenvolvidas pelos municípios nos serviços de 
manejo de resíduos sólidos urbanos. 
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15.4.5.4.2 Ações 

A58  - Orientar os municípios quanto ao conteúdo mínimo a ser considerado nos planos de gestão 
de resíduos de Resíduos de Construção Civil (RCC), Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e 
outros, quando aplicável; 

A59  - Apoiar os órgãos ambientais municipais no que compete à aprovação de planos de 
gerenciamento de resíduos elaborados pelos geradores públicos e privados; 

A60  - Apoiar na revisão do PERS/RO, dos PIGIRS e dos PMGRS; 

A61  - Criar documento que oriente os municípios quanto à forma de apresentar as informações 
sobre a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. 

15.4.5.5 Projeto 5.5 - Inventário e Diagnóstico da Gestão de Resíduos Sólidos em 
Rondônia 

15.4.5.5.1 Contextualização 

Os estudos conduzidos até o momento para elaboração dos produtos do PERS/RO evidenciaram 
que, para boa parte dos resíduos sólidos gerados no estado, as informações são imprecisas e, 
muitas vezes, inexistentes. Assim, para que o PERS possa ser eficaz, é importante que as 
informações sobre a gestão dos resíduos estejam melhor mapeadas no estado, para que quando 
o Plano for revalidado, a cada quatro anos, todas as possíveis melhorias possam ser incluídas. 
Esta preocupação foi refletida na definição das diretrizes e estratégias para quais a realização dos 
inventários foram contempladas em quase todas as tipologias de resíduos. 

No que concerne aos lixões e às áreas órfãs, deverá ser prevista a organização dos estudos de 
diagnóstico dessas áreas, conforme elas deixem de receber os resíduos sólidos, possibilitando, 
dessa forma, a elaboração dos projetos de recuperação das mesmas. 

Deverá ser organizada a estrutura para realização dos estudos de inventário e diagnóstico, 
identificando os responsáveis e definindo o escopo e os prazos de execução. Quando couber ao 
poder público a responsabilidade pela informação, deve ser prevista a elaboração dos termos de 
referência para contratação dos serviços ou sua execução pelo próprio ente federado. 

15.4.5.5.2 Ações 

A62  - Organizar o processo para elaboração dos inventários de resíduos de responsabilidade de 
geradores privados e/ou públicos, a saber: 

- Resíduos Industriais; 

- Resíduos de Construção Civil; 

- Resíduos de Saúde; 

- Resíduos de Saneamento; 

- Resíduos de Transporte; 

- Resíduos de Mineração; 

- Resíduos Agrossilvopastoris; 

- Resíduos Comerciais. 

A63 - Organizar processos para elaboração do inventário de resíduos sólidos para áreas que 
abrigam comunidades e povos tradicionais; 

A64  - Organizar a realização dos diagnósticos ambientais dos lixões e áreas de bota-fora, ativas e 
inativas no estado de Rondônia. 
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15.4.5.6 Projeto 5.6 - Logística Reversa no Estado de Rondônia 

15.4.5.6.1 Contextualização 

Esse projeto deverá envolver o setor empresarial, o poder público e os consumidores, numa 
proposta de interlocução para viabilização da Logística Reversa (LR) no estado de Rondônia. 
Deverão ser trabalhados aspectos de conscientização dos setores envolvidos, prevendo o 
estabelecimento de acordos setoriais, com base no princípio da responsabilidade compartilhada, 
levando em conta a análise do ciclo de vida dos produtos. Deverão ser priorizados e promovidos 
os produtos que dispõem da cadeia de logística reversa instituída em sua concepção, visando 
reduzir a geração e facilitando o reaproveitamento dos resíduos sólidos, prevendo mecanismos 
para institucionalização da rotulagem ambiental para tais produtos. 

15.4.5.6.2 Ações 

A65  - Desenvolver acordos setoriais para implementação da logística reversa; 

A66  - Inserir as cooperativas/associações de catadores na mediação da logística reversa; 

A67  - Desenvolver selo verde para empresas e produtos que adotem a logística reversa ou 
equivalente em suas atividades; 

A68  - Inserir os resíduos comerciais, quando viável, como parte integrante da logística reversa;  

A69  – Fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem; 

16 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS E FONTES DE FINANCIAMENTO PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DO PERS 

A definição dos custos para a implantação do PERS/RO não é uma atividade que pode ser 
realizada de forma direta, tendo em vista que diferentes atores influenciam nas atividades, em 
especial, na articulação entre os três níveis governamentais (União, estado de Rondônia e 
Municípios). Dessa forma, cada ator poderá dispor de mecanismos diferenciados de 
financiamento, balizados conforme seu nível de responsabilidade num projeto ou ação. Além 
disso, para o equacionamento adequado dos custos é necessário que um projeto esteja 
claramente definido, em especial quanto ao seu escopo e aos prazos. Considerando o nível de 
abordagem do PERS, não há o detalhamento dos projetos a ponto de se definir precisamente os 
custos a serem empregados para sua execução. Dessa forma, os custos ora apresentados se 
constituem em pontos de referência, tendo o objetivo de apresentar um horizonte preliminar de 
recursos necessários à implantação dos programas previstos no PERS. 

Outro ponto a ser observado é que os custos ora apresentados dizem respeito aqueles sob 
responsabilidade direta do estado de Rondônia, considerando o horizonte anual. Quando do 
detalhamento dos custos nos respectivos projetos, parte desses valores poderão ser alterados 
significativamente, principalmente aqueles relacionados à aquisição de equipamentos e materiais.  

Para a composição dos programas – abrangendo seus respectivos projetos e ações - foram 
elencadas as principais atividades e pontos-chave para sua consecução. As estimativas de custos 
foram baseadas em consultas aos valores de referência no mercado, por exemplo, SINAPI-RO- 
2018, quando aplicável. 

No que concerne às fontes de investimento, as informações foram levantadas através de consulta 
em bancos de dados secundários e análise das atividades passíveis de financiamento. Foram 
realizadas consultas a fontes de fomento públicas e privadas. 
Ao consolidar as metas, propor os programas, projetos e suas ações apropriadas para 
desenvolver a gestão eficiente dos resíduos sólidos em Rondônia torna-se necessário estimar o 
subsídio dos recursos, de forma a assegurar a efetiva implementação do Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos de Rondônia.   
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A estimativa de recursos deverá considerar os investimentos em obras físicas, aquisição e 
instalação de equipamentos, custos operacionais e de gerenciamento do sistema além dos 
recursos a serem aplicados nos programas de mobilização política e social e normatização das 
relações futuras entre os agentes envolvidos. 

Os investimentos e custos estimados foram associados diretamente à implementação dos cinco 
programas propostos no subproduto 4.5 do PERS/RO – Programas, Projetos e Ações para a 
Gestão de Resíduos Sólidos, listados a seguir: 

• Programa de Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos Sólidos 
(PDCCRS); 

• Programa de Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos (PINGRS); 

•  Programa de Fiscalização Integrada e Regularização da Gestão de Resíduos Sólidos 
(PFIRGRS); 

• Programa de Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos (PDSRS); 

• Programa de Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos (PEGRS). 

Sendo assim, o custo estimado dos Programas estabelecidos apresentou valor total de R$ 
5.555.398 (Cinco milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e noventa e oito reais), 
por ano de execução, para o período de quatro anos. O valor dos custos por projeto é 
apresentado no Quadro 16.1. 

Quadro 16.1– Recursos financeiros necessários para implantação dos Programas e Projetos do PERS/RO 

Projetos e Ações Custo (R$) 
Custo Total 

(R$) 

1. Programa de Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos Sólidos  2.534.660 

1.1 
Projeto de Capacitação Continuada de Agentes Públicos para a Gestão de 
Resíduos Sólidos 

2.199.660   

1.2 
Projetos de Formação de Agentes Socioambientais para a Gestão de Resíduos 
Sólidos 

234.200   

1.3 
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em Soluções para a Gestão de Resíduos 
Sólidos 

100.800   

2. Programa de Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos   106.804 

2.1 Projeto Resíduos Sólidos na Rede 106.804   

3. Programa de Fiscalização Integrada e Regularização da Gestão Resíduos Sólidos  26.432 

3.1 Projeto De Olho nos Resíduos 26.432   

4. Programa de Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos  645.606 

4.1 Projeto Resíduos Legal 19.824   

4.2 Projeto #MeusResíduos 245.629   

4.3 Projeto Mais Educação, Menos Resíduos 380.153   

5. Programa de Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos       2.241.896  

5.1 Projeto Coleta, Rondônia 62.776   

5.2 Projeto Incentivo a Compostagem 1.013.216   

5.3 Projeto de Incentivo Econômico a Gestão de Resíduos Sólidos          46.256   

5.4 Projeto Gestão de Resíduos Sólidos Municipais 39.648   

5.5 Projeto Inventário e Diagnóstico da Gestão de Resíduos Sólidos em Rondônia 1.000.000   

5.6 Projeto Logística Reversa no Estado de Rondônia  80.000   

   Valor total Estimado Anual:  5.555.398 

Fonte: Elaborado por Floram. 
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16.1 Fontes de financiamento 

Visando a universalização dos serviços de gestão dos resíduos sólidos, prevista na Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010), este relatório prevê instrumentos 
econômicos disponíveis que podem promover as iniciativas propostas pela Lei, aumentando a 
eficácia da gestão dos resíduos sólidos, com a aproximação da articulação entre os três níveis de 
governo: União, estado de Rondônia e municípios. 

Para a implementação do PERS/RO foram identificadas diversas fontes de recursos 
reembolsáveis e não reembolsáveis no Governo Federal, tais como: Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Ministério das Cidades, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) e Ministério da Justiça. Essas fontes 
disponibilizam recursos, inclusive uma parcela vinculada ao Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

É importante salientar que existem linhas de financiamento do Governo Federal para os estados e 
municípios brasileiros implantarem projetos de saneamento, inclusive algumas específicas para os 
projetos ligados ao gerenciamento de resíduos sólidos. Entretanto, a partir da sanção da PNRS, 
em 2010, o acesso aos recursos federais depende, obrigatoriamente, da elaboração do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos. 

Além disso, serão priorizados no acesso aos recursos da União, os estados que instituírem 
microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução da gestão de resíduos 
nos municípios. Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a 
gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal ou 
que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos também terão 
prioridade (PNRS, 2010). 

Assim, observa-se que a organização e o planejamento atuais no estado de Rondônia, com a 
formação dos Consórcios já firmados, os quais: Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste 
do Estado de Rondônia (CIMCERO) e Consórcio de Saneamento Básico da Região Central de 
Rondônia (CISAN-CENTRAL) somados à elaboração deste PERS, favorecem o acesso aos 
recursos da União para implementação das ações voltadas à gestão dos resíduos sólidos. 

Para os projetos de inclusão social, o financiamento poderá ser requerido através de municípios 
ou entidades a serem beneficiadas, como ONGs, associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis. 

A seguir são apresentadas as possíveis fontes de financiamento para projetos, estudos, 
capacitações ou aquisição de veículos, máquinas ou instalações no âmbito da gestão de resíduos 
sólidos no estado de Rondônia. 

16.1.1 Banco do Brasil 

• FINAME Empresarial 

o Público-alvo: Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

o Objetivos e Objetos: Financiamento de longo prazo para aquisição e produção de 
máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, incluindo veículos de 
carga, cadastrados no BNDES e financiamento de capital de giro para Micro, 
Pequenas e Médias Empresas na linha de financiamento do MPME BK (Micro, 
Pequenas e Médias Empresas – Aquisição de Bens de Capital). 

o Contatos: www.bb.com.br. 

• PROJETO CATAFORTE I, II, III. 

o Público-alvo: Organizações sociais e produtivas dos catadores de materiais 
recicláveis. 

http://www.bb.com.br/
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o Objetivos e objetos: Formação social, profissional, política e cultural dos catadores 
de materiais recicláveis organizados coletivamente; Assistência técnica para os 
empreendimentos autogestionários dos catadores visando à formalização dos 
empreendimentos e à melhoria das condições de trabalho e de renda; Estímulo à 
formação de Redes de Cooperação entre os Empreendimentos Econômicos 
Solidários existentes e reconhecidamente em processo de autogestão pelos 
trabalhadores; Identificação, registro e apoio ao desenvolvimento de tecnologias 
sociais apropriadas às formas de organização coletivas dos catadores de materiais 
recicláveis; Fortalecer a infraestrutura de logística das cooperativas e associações 
em rede, viabilizando o aumento de suas capacidades operacionais de coleta, 
transporte e comercialização. 

o Contatos: www.fbb.org.br/ 

o Comentários: Essa iniciativa conta com a participação de parceiros como BNDES, 
Funasa (MS), Petrobras, MTE/SENAES, Fundação Banco do Brasil e Banco do 
Brasil. 

• CARTÃO BNDES 

o Público-alvo: Micro, Pequenas e Médias Empresas com faturamento bruto anual de 
até R$ 90 milhões, sediadas no País, que exerçam atividades econômicas 
compatíveis com as Políticas Operacionais e de Crédito do BNDES e que estejam 
em dia com o INSS, FGTS, RAIS e tributos federais. 

o Objetivos e objetos: Financiar a aquisição de bens de produção nacional 
cadastrados no BNDES para Micro, Pequenas e Médias Empresas, com base no 
conceito de cartão de crédito, sendo o Banco do Brasil um dos emissores do 
Cartão. 

o Contatos: www.bb.com.br. 

• PROGER URBANO COOPERFAT 

o Público-alvo: Associações e cooperativas urbanas e seus respectivos associados e 
cooperados, formados por micro e pequenas empresas, com faturamento bruto 
anual de até R$ 5 milhões, e pessoas físicas. 

o Objetivos e objetos: Financiar projetos de investimento. Os pré-requisitos para o 
financiamento são possuir conta corrente, limite de crédito estabelecido e 
inexistência de restrições. 

o Contatos: www.bb.com.br 

16.1.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

• Programa Resíduos Sólidos Urbanos 

o Público-alvo: Estados, municípios e Distrito Federal. Municípios com mais de 50 mil 
habitantes (Censo IBGE, 2000) ou integrantes de região metropolitana e de Região 
Integrada de Desenvolvimento (RIDE). 

o Objetivos e objetos: O Programa Resíduos Sólidos Urbanos incentiva a: 

▪ Reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos urbanos; 

▪ Ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de 
limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final; e 

▪ Fazer a inserção social de catadores por meio da eliminação de lixões e do 
trabalho infantil no lixo. 

http://www.fbb.org.br/
http://www.bb.com.br/
http://www.bb.com.br/
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o Objetos:  

▪ Desativação de lixões existentes e implantação ou adequação de unidades 
de disposição final - aterros sanitários. No caso da existência de potencial 
para exploração e utilização do biogás de aterros e lixões, a modalidade 
deve ser complementada com a implantação ou adequação de instalações 
para captação do gás, visando reduzir emissões ou transformar metano em 
bioenergia - fonte energética; 

▪ Implantação ou adequação de sistemas de acondicionamento, coleta e 
separação de resíduos recicláveis; 

▪ Implantação ou adequação de unidades de tratamento - centrais de triagem 
e processamento de materiais recicláveis compondo a infraestrutura para 
coleta seletiva por parte dos catadores e/ou unidades de compostagem; 

▪ Implantação de unidades de transferência intermediária - estações de 
transbordo; 

▪ Implantação ou adequação dos sistemas de coleta, triagem e 
acondicionamento de pequenos volumes de resíduos de construção e 
demolição e de resíduos volumosos. 

o Contatos: http://www.caixa.gov.br/poder-publico/Paginas/default.aspx. 

o Procedimento/Comentários: 

O Ministério das Cidades procede à seleção das operações a serem atendidas pelo 
Programa e informa à CAIXA para fins de análise e contratação da operação. 

Encaminhar Plano de Trabalho à CAIXA na forma constante da Portaria nº 82, de 
25.02.2005, que anualmente estabelece as condições de contratação no exercício. 
O Plano de Trabalho deve ser compatível com as modalidades e com os objetivos 
do Programa e com a seleção efetuada pelo Gestor. Deve, ainda, ser fornecida à 
CAIXA, junto com o Plano de Trabalho, documentação técnica, social e jurídica 
necessária à análise da proposta. 

16.1.3 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

• PMI – Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos 

o Público-alvo: Estados, municípios e Distrito Federal. 

o Objetivos e objetos: financiar os seguintes empreendimentos: 

▪ Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, inclusive 
em áreas de risco e de sub-habitação; 

▪ Infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e 
serviços públicos; 

▪ Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico ou 
turístico; 

▪ Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos e drenagem urbana); 

▪ Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e rurais; 
hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; equipamentos e infraestrutura). 

o Contatos: www.bndes.gov.br 

http://www.bndes.gov.br/
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o Procedimento/comentários: As solicitações de apoio são enviadas ao BNDES por 
meio de Consulta Prévia, conforme Roteiro de Informações - Administração Pública 
disponível no site do BNDES. 

• Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 

o Público-alvo: Sociedades com sede e administração no país, de controle nacional 
ou estrangeiro, empresários individuais, associações, fundações e pessoas 
jurídicas de direito público. 

o Objetivos e objetos: A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos apoia e 
financia empreendimentos para: 

▪ Abastecimento de água; 

▪ Esgotamento sanitário; 

▪ Efluentes e resíduos industriais; 

▪ Resíduos sólidos; 

▪ Gestão de recursos hídricos (tecnologia e processos, bacias hidrográficas); 

▪ Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

▪ Desenvolvimento institucional; despoluição de bacias, em regiões onde já 
estejam constituídos Comitês; 

▪ Macrodrenagem. 

o Contatos: www.bndes.gov.br 

o Procedimento/comentários:  

A participação máxima do BNDES é de 80% dos itens financiáveis, podendo ser 
ampliada em até 90%. As condições financeiras da linha se baseiam nas diretrizes 
do produto BNDES Finem. As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES 
pela empresa interessada ou por intermédio da instituição financeira credenciada, 
por meio de consulta prévia, preenchida segundo as orientações do roteiro de 
informações disponível no site do BNDES. Fonte: Ministério do Meio Ambiente - 
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - Orientações para elaboração 
de Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PSGIRS para 
municípios com população inferior a 20 mil habitantes. 

• BNDES – ESTADOS 

o Público-alvo: Estados e Distrito Federal. 

o Objetivos e Objetos 

▪ Fomentar o desenvolvimento regional e socioambiental; 

▪ Reduzir desigualdades regionais e sociais, em bases sustentáveis; 

▪ Promover o trabalho e a renda; 

▪ Melhorar a cobertura e a qualidade dos serviços públicos para os Estados e 
à coletividade; 

▪ Promover o desenvolvimento institucional e a modernização da gestão dos 
entes federados. 

São passíveis de financiamento os investimentos e a constituição ou aumento 
de capital de empresas constantes do plano plurianual e da lei orçamentária 

http://www.bndes.gov.br/
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anual do beneficiário, nos termos estabelecidos na Lei nº 4.320/1964, de 
17.03.1964, e na Lei Complementar nº 101/2000, de 04.05.2000. 

o Contatos: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro
/Produtos/FINEM/bndes_Estados.html 

o Procedimento: Para apoio direto, as solicitações de apoio são encaminhadas ao 
BNDES por meio de Consulta Prévia, preenchida segundo as orientações do 
Roteiro de Informações - Administração Pública Direta. 

• BNDES PMAT 

o Público-alvo: Municípios brasileiros. 

o Objetivos e objetos:  

▪ Apoiar projetos de investimento da Administração Pública Municipal, 
voltados à modernização da administração tributária e à melhoria da 
qualidade do gasto público, a fim de proporcionar aos municípios uma 
gestão eficiente, que gere aumento de receitas e/ou redução do custo 
unitário dos serviços prestados à coletividade. 

▪ Podem ser financiados projetos de investimentos para o fortalecimento das 
capacidades gerencial, normativa, operacional e tecnológica da 
administração municipal, com foco nas seguintes ações: Adm. Geral; Adm. 
Tributária; Adm. Financeira e Patrimonial; Administração e Gestão das 
Secretarias, Órgãos e Unidades Municipais prestadoras de serviços à 
coletividade. 

o Contatos:  

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro
/Produtos/FINEM/pmat.html 
 
http://www.bb.com.br/portalbb/page100,111,4125,13,0,1,3.bb 
 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_comercial/municipal/modernizacao_gestao_publi
ca/pmat/ 

o Procedimento: Os pedidos de financiamento podem ser feitos diretamente ao 
BNDES ou por meio de uma instituição financeira credenciada ao Banco. 

• FUNDO SOCIAL 

o Público-alvo: Pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de 
direito privado, com ou sem fins lucrativos. 

o Objetivos e objetos: Apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de 
emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, meio 
ambiente, desenvolvimento rural e outros vinculados ao desenvolvimento regional e 
social. 

o Contatos: www.bndes.gov.br 

o Procedimento: Os recursos do Fundo Social serão destinados a investimentos fixos, 
inclusive aquisição de máquinas e equipamentos importados, sem similar nacional, 
no mercado interno e de máquinas e equipamentos usados; capacitação; capital de 
giro; despesas pré-operacionais e outros itens que sejam considerados essenciais 
para a consecução dos objetivos do apoio. 

• FUNDO CLIMA – RESÍDUOS SÓLIDOS 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FIN
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FIN
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/pmat.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/pmat.html
http://www.bb.com.br/portalbb/page100,111,4125,13,0,1,3.bb
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o Público-alvo: Estados, Municípios e Distrito Federal. Entidades da Administração 
Pública Indireta Federal, Estadual e Municipal, inclusive consórcios públicos. 
Empresas com sede e administração no País. 

o Objetivos e objetos: Apoiar projetos de racionalização da limpeza urbana e 
disposição adequada de resíduos sólidos, preferencialmente com aproveitamento 
para geração de energia, localizados em um dos municípios prioritários 
identificados pelo Ministério do Meio Ambiente e empreendimentos apoiáveis: 

▪ 1 - Projetos de racionalização de limpeza urbana associados à disposição 
adequada de resíduos sólidos, preferencialmente com aproveitamento 
energético; e 

▪ 2 - Implantação, modernização e ampliação de empreendimentos 
destinados à disposição adequada de resíduos sólidos, preferencialmente 
com aproveitamento energético, exceto os que utilizam incineração. 

o Contatos: Encaminhar ao BNDES pelo interessado ou por intermédio da instituição 
financeira credenciada (pública), por meio de Consulta Prévia, ficha preenchida 
segundo as orientações do roteiro de informações e enviada ao: Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Área de Planejamento - AP. 
Departamento de Prioridades – DEPRI. Av. República do Chile, 100 - Protocolo – 
Térreo. CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ 

o Procedimentos: Participação máxima do BNDES até 90% do valor dos itens 
financiáveis. Prazo até 15 anos, incluído período de carência, que terminará em até 
6 meses após a data de entrada em operação comercial do empreendimento, não 
ultrapassando 5 anos. Valor mínimo de financiamento de R$ 10 milhões (apenas 
para operações diretas e indiretas não automáticas). 

16.1.4 Ministério do Meio Ambiente – MMA 

• FUNDO SOCIAL 

o Público-alvo: Instituições públicas pertencentes à administração direta e indireta 
nos níveis federal, estadual e municipal, e instituições privadas brasileiras sem fins 
lucrativos cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) 
e que possuam no mínimo três anos de existência legal e atribuições estatutárias 
para atuarem em área do meio ambiente (organização ambientalista, fundação e 
organização de base). 

o Objetivos e objetos: Disponibilizar recursos para ações que contribuam para a 
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. As ações são distribuídas 
por núcleos temáticos: água e florestas, conservação e manejo da biodiversidade, 
sociedades sustentáveis, qualidade ambiental, gestão compartilhada e 
planejamento e gestão territorial. O núcleo de Qualidade Ambiental tem como uma 
das áreas de atuação os resíduos sólidos industriais. 

o Contatos: www.mma.gov.br 

o Procedimentos: O MMA recomenda observar a necessidade de orientar a 
elaboração de projetos considerando Inventários e Cadastros de Resíduos Sólidos 
Industriais para a apresentação adequada de projetos nesta área de atuação. Para 
a área de atuação de resíduos sólidos industriais, os projetos serão somente 
atendidos por meio de instrumentos convocatórios específicos, ou outras formas de 
indução, e com prazos definidos e direcionados a um tema ou a uma determinada 
região do país (a chamada demanda induzida). 

• FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – FNMA  
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o Público-alvo: Instituições públicas pertencentes à administração direta ou indireta 
(federal, estadual e municipal), consórcios públicos, e instituições privadas 
brasileiras sem fins lucrativos que possuam atribuições estatutárias para atuarem 
no tema meio ambiente. 

o Objetivos e objetos: Organizar as associações ou cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, somente em municípios que disponham de Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

o Contatos: http://www.mma.gov.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente 

o Procedimentos: o FNMA é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
criado pela lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989, com a missão de contribuir, como 
agente financiador, por meio da participação social, para a implementação da 
Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA. O valor do apoio varia em função da 
duração do projeto: duração de até 12 meses, valor máximo de R$200.000; 
duração entre 12 e 24 meses, valor máximo de R$350.000. 

16.1.5 Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

• PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

o Público-alvo: Estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos para a 
implementação de projetos de tratamento e disposição final de resíduos em 
Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento 
Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de 
Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes. Excepcionalmente, enquanto 
o consórcio não está constituído, o estado deverá ser o tomador. 

o Objetivos e objetos: Aumentar a cobertura dos serviços de tratamento e disposição 
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, na perspectiva da 
universalização e da sustentabilidade dos serviços para os estados priorizando 
soluções regionalizadas a serem geridas mediante gestão associada por 
consórcios públicos intermunicipais, com adoção de mecanismos de sustentação 
econômica dos empreendimentos e controle social, enfocando o destino final 
associado à implantação de infraestrutura para coleta seletiva com inclusão de 
catadores. 

o Contatos: www.cidades.gov.br 

o Procedimentos:  

As ações devem contemplar a implantação ou adequação e equipagem de 
unidades licenciadas para tratamento e disposição final, incluindo aterros 
sanitários, que poderão envolver projeto adicional de instalações para coleta e 
tratamento do biogás com vistas à redução de emissões de gases de efeito estufa - 
GEE; aterros sanitários de pequeno porte, bem como unidades de triagem, 
compostagem e beneficiamento de resíduos sólidos. Complementarmente, deverão 
ocorrer ações voltadas para a inclusão socioeconômica dos catadores, quando for 
o caso, e ações relativas à educação ambiental. As intervenções deverão ser 
operadas por consórcios públicos intermunicipais com vistas a assegurar escala, 
gestão técnica qualificada, regulação efetiva, funcionalidade e sustentabilidade na 
prestação dos serviços. 

16.1.6 Ministério da Justiça 

• FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FDD) 

o Público-alvo: Instituições governamentais da administração direta ou indireta, nas 
diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e organizações não 
governamentais brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos 
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objetivos relacionados à atuação no campo do meio ambiente, do consumidor, de 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico e por 
infração à ordem econômica. 

o Objetivos e objetos: Reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, 
paisagístico, bem como aqueles ocasionados por infração à ordem econômica e a 
outros interesses difusos e coletivos. 

o Contatos: www.mj.gov.br/cfdd 

o Procedimentos: Serão apoiados projetos de manejo e gestão de resíduos sólidos 
que incentivem o gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais, 
contribuam para a implantação de políticas municipais ambientalmente corretas ou 
que promovam ações de redução, reutilização e reciclagem do lixo. Para receber 
apoio financeiro do FDD é necessário apresentar Carta-Consulta, conforme modelo 
e procedimentos divulgados pelo Ministério da Justiça. 

16.1.7 Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde – FUNASA 

• PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

o Público-alvo: Municípios com até 50.000 habitantes, exclusivo de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

o Objetivos e objetos: Implantação ou ampliação de aterros sanitários, aquisição de 
equipamento, veículo automotor, unidade de triagem e/ou compostagem e coleta 
seletiva, encerramento de lixões, etc. 

o Contatos: http://www.funasa.gov.br/site/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/ 

o Procedimentos: As orientações técnicas para a apresentação de propostas de 
implantação de sistemas de resíduos sólidos urbanos são apresentadas pelo 
“MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE 
PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS”, elaboradas com o 
intuito de traçar as diretrizes do Programa de Resíduos Sólidos da FUNASA, 
identificando os itens financiáveis em cada etapa do gerenciamento de resíduos 
sólidos e definindo os requisitos mínimos e documentos obrigatórios para que as 
solicitações sejam viabilizadas no âmbito desta Fundação. 

16.1.8 Alcoa Foundation 

• PROJETO COMUNITÁRIO 

o Público-alvo: comunidades. 

o Objetivos e objetos: A Alcoa atua na comunidade de duas formas: parceria no 
financiamento de projetos comunitários e realização de ações comunitárias, ambas 
incentivando o voluntariado corporativo. As áreas consideradas prioritárias para a 
realização de ações ou projetos comunitários são: educação, saúde, infraestrutura, 
meio ambiente, bem-estar social, saneamento básico, esporte e utilidade pública. 

o Contatos:  
▪ Av. Nações Unidas 12901 Torre Oeste 16º andar. Brooklin Novo CEP: 

04578-000 São Paulo – SP.  
▪ E-mail: instituto.alcoa@alcoa.com.br 
▪ http://www.alcoa.com/brazil/pt/communit_info_page/communit_alcoa 

foundation.asp 
▪ Telefone: 0800 159 888 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

317 

o Procedimentos: Todos os projetos apoiados pela Alcoa obedecem a dois pré-
requisitos: a participação efetiva de seus funcionários e a parceria com outras 
empresas, órgãos governamentais ou instituições. A partir de demandas da 
comunidade e de propostas encaminhadas pelos próprios funcionários, a Alcoa 
catalisa recursos para os projetos. O Projeto Comunitário requer a aprovação e 
aplicação de Recursos por parte do Instituto Alcoa e Alcoa Foundation. Para tornar 
o relacionamento com as comunidades onde atua o mais transparente possível, 
garantir os benefícios e a continuidade das ações sociais a Alcoa criou, em 2001, o 
Conselho Regional de Relações Comunitárias, responsável pelas decisões das 
aplicações dos recursos da Alcoa e Alcoa Foundation, destinados as comunidades. 

16.1.9 Instituto Sociedade População e Natureza ISPN 

• INSTITUTO SOCIEDADE POPULAÇÃO E NATUREZA – ISPN 

o Público-alvo: Campo socioambiental, com foco nos povos e comunidades 
tradicionais e agricultores familiares e suas organizações. 

o Objetivos e objetos: O Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) é um 
centro de pesquisa e documentação independente, brasileiro, sem fins lucrativos, 
fundado em abril de 1990 e sediado em Brasília. Tem como objetivo central 
contribuir para a viabilização do desenvolvimento sustentável com equidade social 
e equilíbrio ambiental. Os principais objetivos do ISPN são: 

▪ Ampliação do conhecimento científico e tecnológico sobre as relações entre 
desenvolvimento, população e meio ambiente e suas implicações para as 
políticas públicas; 

▪ Disseminação e intercâmbio de conhecimentos entre pesquisadores, 
produtores, planejadores, executores, legisladores, imprensa e outros 
atores políticos e sociais; 

▪ Fornecimento de subsídios à formulação de propostas para a ação política 
dos diversos níveis de governo e dos movimentos sociais e ambientais. 

o Contatos: (61) 3327-8085 Fax (61)3327-8085. http://www.ispn.org.br/ 

o Procedimentos: Roteiro para a apresentação de projetos no site. 

16.1.10 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

o Público-alvo: Países em desenvolvimento. 

o Objetivos e objetos: Concede financiamento para países em desenvolvimento, 
complementando os investimentos privados e provendo a assistência técnica para 
a preparação, financiamento e execução de projetos e programas de 
desenvolvimento de médio e grande porte. Áreas temáticas: a) redução da pobreza 
e a promoção da equidade social; b) modernização do estado; c) integração 
regional; d) meio ambiente. 

o Contatos: Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto F, Lote 39 - CEP 
70.800-400 - Brasília-DF. E-mail: pic@iadb.org / www.iadb.org 

o Procedimentos: Os valores do financiamento variam de acordo com as 
necessidades dos projetos. A cada dois anos, o BID analisa as prioridades e 
necessidades de seus membros, identificando, entre os projetos enviados ao 
escritório no Brasil, os projetos a serem financiados. 

16.1.11 Instituto Ecofuturo 

o Público-alvo: Centros de pesquisa, universidades, organizações ambientalistas e da 
sociedade civil, como sindicatos, federações, associações, além de órgãos públicos 
e privados. 
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o Objetivos e objetos: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que se 
dediquem ao social e ao meio ambiente e, em longo prazo, sejam 
autossustentáveis economicamente. O foco é:  

▪ a) atividades que gerem emprego local;  

▪ b) atividades que promovam a rápida capacitação e treinamento profissional;  

▪ c) prática local da reciclagem;  

▪ d) cultura;  

▪ e) educação;  

▪ f) meio ambiente;  

▪ g) desenvolvimento sustentável. 

o Contatos: E-mail: ecofuturo@ecofuturo.org.br. www.ecofuturo.org.br 

o Procedimentos: Existem duas formas de apoiar diretamente os projetos do 
Ecofuturo: 

▪ Patrocinador: Empresa que realiza aporte financeiro diretamente para a 
realização de um projeto; 

▪ Apoio: Empresa ou organização oferece serviços pro bono, doações e/ou 
permuta para um projeto. 

16.1.12 PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

o Público-alvo: Governos, Instituições acadêmicas e ONGs. 

o Objetivos e objetos: Presta serviços ao meio ambiente, particularmente na difusão 
das preocupações ambientais dentro da comunidade internacional. Proporciona 
apoio aos países no desempenho de seus objetivos na área ambiental, 
colaborando com os governos no desenvolvimento de projetos e atividades. Atua, 
também, com instituições acadêmicas e ONGs que possuem reconhecida 
experiência na área. 

o Contatos: www.unep.org/ 

As fontes de financiamentos aqui apresentadas servirão para subsidiar a equipe técnica da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente na etapa de verificação das possíveis fontes de 
financiamento possíveis para uma boa gestão dos resíduos sólidos, inclusive, discutindo e 
articulando com outros entes federados a melhor solução para implantação da política pública, a 
qual priorizará a eficácia da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos. A Política de 
Resíduos Sólidos deixou de ser um problema local, podendo ser definida como um problema que 
a União, os estados e os municípios precisam, de forma articulada, resolver.  

Estes canais de financiamento precisam estar disponíveis, e com elaboração do PERS/RO esse 
recurso estará mais acessível, conforme Lei Federal nº. 12.305, de 02 de dezembro de 2010, no 
seu artigo 16: “A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta 
Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para 
serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 
para tal finalidade”. 

16.2 Fontes de Financiamento no âmbito estadual 

Após ampla pesquisa nos sites dos diversos órgãos e instituições públicas do estado de 
Rondônia, não foi identificado nenhuma fonte de recursos atualmente vigente e específica para a 
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gestão de resíduos sólidos. Ressalta-se a própria elaboração do PERS/RO são de recursos 
provenientes da Caixa Econômica Federal. 

Ainda que em Rondônia já tenha sido realizado alguns programas destinados à gestão de 
resíduos sólidos, como os citados abaixo, não foi possível constatar a disponibilidade de recursos 
financeiros para a sua continuidade ou elaboração de outros programas e ações nesse sentido. 
Tampouco obteve-se informações sobre as normas e condicionantes para o acesso aos recursos 
oriundos do estado. 

• O Programa Cata Mais Rondônia foi criado em 2017, atende cerca de 800 famílias e 
visou implementar redes para comercialização dos produtos recicláveis, atendendo 
especificamente aos catadores, viabilizando a triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, prezando pelo tratamento e melhor capacidade institucional e operacional 
para a gestão dos serviços em um esforço conjunto com vistas à melhoria da 
salubridade ambiental e inclusão com a geração de renda com a coleta seletiva 
(SEAS, 2018). Foram obtidos R$660.000,00 do Fundo Estadual de Combate a 
Erradicação da Pobreza de Rondônia (Fecoep/RO) para a aquisição e distribuição 
de 4 caminhões para auxílio nas atividades dos catadores. (Fonte: 
http://www.rondonia.ro.gov.br/caminhoes-serao-destinados-para-acoes-conjuntas-de-
fomento-a-economia-solidaria-atraves-do-programa-cata-mais-rondonia/. Acesso em 
03/06/2019. 

• Criado em 2014, o Projeto Recicla Rondônia tem como objetivo fomentar 
empreendimentos econômicos solidários e redes de cooperação atuantes com 
resíduos sólidos no estado, constituídas por catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, com vista à superação da extrema pobreza conforme a Lei Federal nº 
12.305 de 2010, que prevê a inclusão social e produtiva dos catadores dos materiais 
recicláveis. Recicla Rondônia é fruto da parceria entre o governo de Rondônia e o 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária (Senaes) e Eletrobrás. Fonte: 
(http://www.rondonia.ro.gov.br/projeto-recicla-finaliza-mais-uma-etapa-de-diagnostico-
dos-catadores-de-materiais-reciclaveis-em-rondonia/). Acesso em 03/06/2019. 

• Tribunal de Justiça de Rondônia – TJ-RO. A Vara das Execuções Penais e Medidas 
Alternativas-Vepema, do Tribunal de Justiça de Rondônia, realizará, na próxima sexta-
feira, 26 de outubro, às 8h30, mais uma entrega de verbas pecuniárias. Desta vez, os 
recursos serão destinados a projetos sociais com benefícios para a comunidade da 
Vila Princesa, localizada no Km 9, da BR 364, sentido Acre, onde são despejados os 
resíduos sólidos de Porto Velho. Serão contemplados com o financiamento o projeto 
de curso para capacitação em confecção de puffs por meio da reciclagem de pneus, 
da Associação Comunitária dos Moradores da Vila Princesa, no valor de R$14.768,84; 
o projeto de instalação de sala para aula de artes marciais e karatê, da Associação 
Beneficente Ippon de Karatê, no valor de R$42.268,00; e os projetos da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental João Afro Vieira: evento do dia das crianças 
(R$6.194,00) implantação de fanfarra (R$12.012,00) e curso de manicure e pedicure 
(R$21.514,60). Fonte: (https://www.tjro.jus.br/noticias/item/10098-vila-princesa-sera-
beneficiada-com-verbas-da-vepema). Acesso em 03/06/2019. 

Observa-se que os programas e ações em resíduos sólidos acima implementados não são 
programas continuados, com recursos disponíveis para novos projetos em resíduos sólidos. 
Tratam-se de ações pontuais e com recursos de fundos ou órgãos (ou linhas de financiamento) 
não específicos para resíduos sólidos. 

Com isso, uma vez que o PERS/RO é condição primeira para a obtenção pelo estado de recursos 
financeiros oriundos do Governo Federal, uma vez estes obtidos, caberá ao Governo de Rondônia 
criar o mecanismo de disponibilização desses recursos e elaborar os critérios e normas para o 
acesso aos mesmos pelas instituições e empresas interessadas, ou outros. 

http://www.rondonia.ro.gov.br/caminhoes-serao-destinados-para-acoes-conjuntas-de-fomento-a-economia-solidaria-atraves-do-programa-cata-mais-rondonia/
http://www.rondonia.ro.gov.br/caminhoes-serao-destinados-para-acoes-conjuntas-de-fomento-a-economia-solidaria-atraves-do-programa-cata-mais-rondonia/
http://www.rondonia.ro.gov.br/projeto-recicla-finaliza-mais-uma-etapa-de-diagnostico-dos-catadores-de-materiais-reciclaveis-em-rondonia/
http://www.rondonia.ro.gov.br/projeto-recicla-finaliza-mais-uma-etapa-de-diagnostico-dos-catadores-de-materiais-reciclaveis-em-rondonia/
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/10098-vila-princesa-sera-beneficiada-com-verbas-da-vepema
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/10098-vila-princesa-sera-beneficiada-com-verbas-da-vepema
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17 ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

17.1 Aspectos metodológicos e premissas para a estimativa dos investimentos 

Um orçamento não pode ser confundido com estimativa de custo, uma vez que esta última 
consiste em cálculos feitos para avaliação de uma obra ou serviço, que comumente usa índices 
conhecidos no mercado. 

Portanto, no âmbito de um plano estadual de resíduos, são elaboradas estimativas de custos 
visando estabelecer o aporte de recursos (investimento aproximado) necessário para a 
implementação e a implantação dos arranjos municipais e unidades de gerenciamento de 
resíduos sólidos previstas nos cenários do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia 
(PERS/RO). Ressalta-se que os orçamentos das unidades deverão ser realizados somente na 
etapa dos projetos básicos e executivos, considerando todas as especificidades do projeto, 
resultando no custo preciso quando da sua implantação. 

Para realização de estimativas de custos de obras e serviços de engenharia, existem alguns 
índices nacionais que são referências consolidadas, destacando-se o Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e o Custo Unitário Básico por metro 
quadrado (CUB/m²), sendo comumente empregados em várias estimativas e em orçamentos de 
projetos de resíduos sólidos. 

No Brasil, diversos estudos e projetos sobre resíduos vêm sendo desenvolvidos ao longo das 
últimas décadas, visando aumentar a cobertura de serviços prestados à população e, mais 
recentemente, para atender às legislações como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 
12.305/2010) e a Lei de Saneamento Básico (Lei nº 11.445, de 2007), dentre outras. Da mesma 
forma, artigos científicos sobre estimativas de custos dessas unidades de gerenciamento vêm 
sendo publicados e apresentados por especialistas em eventos específicos sobre Saneamento, 
inclusive, por técnicos ou consultores de órgãos do Governo Federal e instituições renomadas no 
país, como o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério das Cidades (MCid) e a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).   

Assim, os custos de implantação estimados neste item foram baseados nos custos apresentados 
em estudos, planos e manuais realizados por especialistas na temática resíduos, por órgãos 
oficiais e instituições de referência no tema, que se caracterizam como fontes de informação 
confiáveis. Para atender as especificidades do PERS-RO, sempre que necessário, dever-se-á 
realizar as devidas considerações e atualização dos valores apresentados nestes estudos, uma 
vez que, com o passar dos anos, ocorre uma defasagem nos valores estimados para os serviços 
de engenharia em função da inflação, situação econômica do país e região, tabela de preços dos 
insumos, dentre outros aspectos. 

Portanto, quando de sua implementação deverão ser realizadas as correções nos preços dos 
serviços e equipamentos orçados ou estimados, pela adoção do Índice Nacional de Custos da 
Construção (INCC), que é frequentemente utilizado no financiamento direto de construtoras e 
financiadoras, conforme estudos e dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A correção ou 
atualização dos valores deverá considerar a data da última publicação do INCC, utilizando como 
referência o Banco de dados do Portal de Finanças, disponível em 
<http://www.calculador.com.br/tabela/indice/INCC>.  

Em relação aos custos operacionais das unidades de gerenciamento de resíduos sólidos, há 
carência de estudos publicados e disponíveis, estando esses valores restritos às empresas ou aos 
gestores responsáveis pela operação dessas unidades, ou àqueles responsáveis pela elaboração 
de seus respectivos projetos básicos e executivos. Desta forma, muitos dos custos e outros 
valores abordados neste documento foram extraídos de uma série de Projetos Básicos e 
Executivos elaborados pela FLORAM nos estados da Bahia e Pernambuco, entre os anos de 
2010 e 2014, desenvolvidos para atender aos empenhos conjuntos vinculados ao Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), Ministério da Integração Nacional (MI) e Companhia de Desenvolvimento 

http://www.calculador.com.br/tabela/indice/INCC
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dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF). Ressalta-se que todos os projetos 
citados foram aprovados pela CODEVASF. 

Além das bases de referências de custos, também é importante definir a população contribuinte, 
para possibilitar a estimativa dos custos das unidades (Quadro 17.1). 

Quadro 17.1 – Definição da população contribuinte. 

UGR 
 Classificação da população atendida  

Sigla Quanto a área de abrangência   Quanto ao horizonte de plano 

Aterro Sanitário AS Urbana Final de plano 

Aterro Sanitário de Pequeno Porte ASPP Urbana Final de plano 

Aterro de Resíduos da Construção 
Civil 

ARCC Urbana Final de plano 

Área de Transbordo e Triagem de 
RCC 

ATT Urbana Início de plano 

Estação de Transbordo de RSU ET Urbana Início de plano 

Ponto de Entrega Voluntária  PEV Urbana Início de plano 

Unidade de Compostagem UCO Urbana Final de plano 

Unidade de Triagem UT Urbana Início de plano 

Fonte: Elaborado por Floram. 

Observa-se que as unidades de aterramento de resíduos (AS, ASPP e ARCC) foram previstas 
para atender 100% da população urbana.  

As Estações de Transbordo (ET) consideram a mesma população dos aterros sanitários quanto à 
abrangência, porém, podem ser dimensionadas considerando a população de início de plano, 
aumentando a quantidade de veículos transportadores ao longo do horizonte, sempre que 
necessário. A mesma relação pode ser estabelecida entre as ATT e os ARCC. 

As Unidades de Compostagem (UC) devem atender uma parcela da população urbana. Para esta 
unidade previu-se a construção dos pátios de compostagem projetados para recebimento de 
resíduos considerando a população na metade do horizonte do plano, 10 anos, separando espaço 
para possível expansão para mais 10 anos. Esta solução reduz o custo de implantação inicial e 
possibilita a análise gradual do avanço da contribuição de resíduos encaminhados ao pátio ao 
longo do horizonte do plano.  

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEV), Ecopontos (ou locais de entrega voluntária - LEV) e as 
Unidades de Triagem (UT) devem atender uma parte da população urbana no início de plano, já 
que são unidades de gerenciamento de resíduos com dimensões padronizadas. Quando o 
recebimento de resíduos diário se aproximar da capacidade operacional, basta implantar mais 
unidades nos bairros e regiões com maior demanda. 

17.1.1 Estimativas de investimentos dos Aterros Sanitários 

• Custos de implantação 

A definição dos custos de implantação de um aterro sanitário é complexa, em função do grande 
número de fatores variáveis e específicos de cada aterro, como as características da gleba 
escolhida (topografia, cobertura e natureza do solo) e do projeto desenvolvido, como vias de 
acesso internas, obras de contenção, volume de terraplenagem, grau de complexidade do sistema 
de tratamento de líquidos lixiviados, obras de drenagem pluvial, nível de proteção ambiental 
exigido, etc.  Para tanto, foram tomados como base e referências os vários projetos básicos e 
executivos de aterros sanitário já elaborados pela FLORAM para os estados do Nordeste, além de 
outras fontes. 
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Conforme os dados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (ABETRE) 
e da FGV (2009), os investimentos em aterros sanitários podem ser divididos em cinco etapas: 
pré-implantação, implantação, operação, encerramento e pós-operação. 

O Quadro 17.2 apresenta os equipamentos que podem ser utilizados na construção e operação 
do aterro, bem como os itens de infraestrutura e obra de aterro considerados no estudo elaborado 
por REICHERT (1998).  

Quadro 17.2 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de aterros sanitários. 

Classificação Item 

Infraestrutura 

Cercamento e portão de acesso 

Cortinamento vegetal 

Acessos internos 

Edificações de apoio, incluindo guarita e estrutura para locação da balança 

Preparação do terreno 

Escavação da vala 

Impermeabilização da base e taludes da vala, com camada de argila e geomembrana  
de PEAD 

Instalações elétricas 

Poços de monitoramento de águas subterrâneas, sendo quatro unidades 

Sistema de tratamento de líquidos lixiviados 

Sistemas de drenagens de gases, água pluvial e lixiviados 

Equipamentos 

Balança rodoviária com capacidade para 30 toneladas 

Caminhão basculante 

Trator de esteiras 

Retroescavadeira 

Fonte: REICHERT, 1998. Adaptado por Floram.   

É importante salientar que a estimativa de custo dos aterros considerou, além dos equipamentos e 
itens de infraestrutura do aterro, a implantação de uma célula para a 1ª etapa de operação do 
aterro, com vida útil definida para três anos. É comum que os 

 órgãos públicos financiadores de recursos para implantação de aterros sanitários, disponibilizem 
verbas para a construção apenas da primeira etapa do aterro, com duração entre 3 a 5 anos. Este 
tipo de financiamento considera a lógica que, após a sistematização da cobrança pelos serviços 
prestados e benefícios ligados ao gerenciamento dos RSU, esses empreendimentos, se 
sustentem financeiramente ao longo das etapas subsequentes, inclusive com recursos para 
expansão de novas células e demais instalações (ABETRE,2009). 

Como o estudo baseou-se em custos referente ao ano de 2010, os custos foram atualizados para 
novembro de 2018, com base no valor de correção do Índice Nacional de Custos da Construção 
(INCC) (Quadro 17.3). 

Quadro 17.3 - Custos de implantação de Aterro Sanitário por população atendida. 

Porte de 
Aterro 

População atendida 
(habitantes) 

Custos per capita de 
implantação – Nov/2018 

(R$/hab.) 

Custos de implantação – 
Nov/2018 - (R$) 

ASPP 10.000 144,14 1.441.352,50 

ASPP 30.000 79,47 2.384.088,00 

AS 50.000 65,42 3.271.117,50 

AS 100.000 35,13 3.513.020,00 

AS 150.000 30,90 4.635.592,50 

AS 200.000 26,96 5.391.890,00 
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Quadro 17.3 - Custos de implantação de Aterro Sanitário por população atendida. 

Porte de 
Aterro 

População atendida 
(habitantes) 

Custos per capita de 
implantação – Nov/2018 

(R$/hab.) 

Custos de implantação – 
Nov/2018 - (R$) 

AS 250.000 23,63 5.906.687,50 

AS 500.000 20,08 10.041.368,75 

AS 750.000 17,41 13.053.779,38 

AS 1.000.000 16,97 16.969.913,19 

Fonte: Elaborado por Floram. 

• Custos de operação 

O custo de operação dos aterros sanitários foi elaborado considerando a referência de valores 
médios praticados por empresas e prefeituras na operação destas unidades, de 80 reais por 
tonelada de resíduos recebidos e aterrados. Com isso, os custos mensais de operação por faixa 
de população são apresentados no Quadro 17.4. 

Quadro 17.4 – Estimativa de custo mensal de operação de Aterro Sanitário por faixa de população. 

Faixa de população (habitantes) 
Custos de Operação                      

(R$/mês) 
Custos per capita de Operação 

(R$/hab.) 

Menor que 10 mil 14.400,00 1,44 

Entre 10 e 30 mil 46.800,00 1,56 

Entre 30 e 50 mil 78.000,00 1,56 

Entre 50 e 100 mil 168.000,00 1,68 

Entre 100 e 150 mil 288.000,00 1,92 

Entre 150 e 200 mil 384.000,00 1,92 

Entre 200 e 300 mil 540.000,00 2,16 

Entre 300 e 500 mil 1.080.000,00 2,16 

Entre 500 e 750 mil 1.797.300,00 2,40 

Entre 750 mil e 1 milhão 2.760.000,00 2,76 

Fonte: Elaborado por Floram.  

Ressalta-se que no horizonte do plano, os custos de operação dos aterros não são fixos, ou seja, 
aumentam a cada ano, acompanhando o acréscimo da população dos municípios e, 
consequentemente, da geração de resíduos. 

17.1.2 Estimativas dos investimentos dos Aterros de Resíduos da Construção Civil (ARCCs) 

• Custos de implantação 

Para estimativa dos custos de implantação dos ARCCs, foram considerados os orçamentos de 
referência de um plano elaborado para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, intitulado 
“Plano Metropolitano dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV)” elaborado pelo 
governo de Minas Gerais, em 2016. 

Os custos de implantação previstos no plano supracitado são formados pela aquisição do terreno, 
cercamento para isolamento da área, guarita para controle do acesso, depósito, aquisição e 
instalação ou utilização de equipamentos, como balança rodoviária, pá carregadeira, carreta 
tanque e gerador, mobilização e manutenção da equipe da obra (Quadro 17.5). 

Quadro 17.5 - Itens considerados na estimativa de custo de implantação de ARCC. 

Classificação Item 

Mobilização e manutenção Mobilização e manutenção da equipe de obra 

Infraestrutura Aquisição do terreno 
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Quadro 17.5 - Itens considerados na estimativa de custo de implantação de ARCC. 

Classificação Item 

Cercamento  

Guarita 

Depósito 

Equipamentos 

Balança rodoviária  

Carreta 

Pá carregadeira 

Tanque e gerador 

Acrescentados por FLORAM 
Regularização do terreno 

Poços de monitoramento 

Fonte: Consórcio IDP (2015).  Adaptado por Floram. 

Observa-se que no orçamento do referido plano não foram contemplados os seguintes itens 
previstos na NBR 15.113 (ABNT, 2004): desmatamento, regularização do terreno para possibilitar 
a disposição de resíduos e construção de poços de monitoramento da água subterrânea. 
Portanto, estes itens foram incluídos no orçamento pela equipe técnica da Floram a fim de atender 
a norma da ABNT, referente aos ARCCs (Quadro 17.5). 

O Quadro 17.6 apresenta os custos de implantação de um ARCC, considerando o limite 
estabelecido de 50.000 habitantes como critério para a implantação dessa unidade, devido ao seu 
elevado custo.  

Quadro 17.6 – Estimativa de custos de implantação de Aterros de Resíduos de Construção Civil por 
população. 

População (habitantes) 
Custos de implantação - 2018              

(R$) 
Custo per capita de implantação 

- 2018 (R$/hab.) 

50.000 1.556.836,00 31,14 

85.000 1.741.546,35 20,49 

100.000 1.937.090,00 19,37 

200.000 2.054.180,00 10,27 

300.000 2.351.270,00 7,84 

500.000 3.090.685,00 6,18 

650.000 3.806.110,00 5,86 

Fonte: Consórcio IDP (2015). Adaptado por Floram. 

• Custos de operação 

Os custos de operação dos ARCCs foram elaborados considerando a referência de valores 
médios praticados por empresas e prefeituras na operação destas unidades, de 30 reais por 
tonelada de resíduos recebidos e aterrados. Com isso, os custos mensais de operação por faixa 
de população são apresentados no Quadro 17.7.  

Quadro 17.7 – Estimativa de custo mensal de operação de Aterros de Resíduos da Construção Civil por 
população.  

População atendida (habitantes) 
Custos de operação                     

(R$/mês) 
Custos per capita de operação 

(R$/hab.mês) 

50.000 10.237,50 0,20 

85.000 21.420,00 0,25 

100.000 25.200,00 0,25 

200.000 64.800,00 0,32 

300.000 121.500,00 0,41 
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Quadro 17.7 – Estimativa de custo mensal de operação de Aterros de Resíduos da Construção Civil por 
população.  

População atendida (habitantes) 
Custos de operação                     

(R$/mês) 
Custos per capita de operação 

(R$/hab.mês) 

500.000 202.500,00 0,41 

650.000 321.267,38 0,49 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

17.1.3 Estimativas dos investimentos das Áreas de Transbordo e Triagem de RCC - ATTs 

• Custos de implantação 

Para a realização da estimativa dos custos de implantação das Áreas de Transbordo e Triagem 
para Resíduos da Construção Civil (ATTs) utilizou-se como referência o orçamento apresentado 
no Manual para Implantação de Sistema de Gestão de Resíduos de Construção Civil em 
Consórcio Públicos, publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2010, que considerou o 
SINAPI (junho de 2008) como base de custos. Para esta estimativa, o custo de R$ 46.058,34 foi 
atualizado para novembro de 2018, resultando em um valor de R$ 90.106,79.  

Os itens de custo considerados no referido manual são apresentados no  Quadro 17.8, sendo: 
locação da obra, limpeza do terreno, movimento de terra, cercamento, portões e pilares, mureta 
de contenção, edificações de apoio, baias para material triado, cobertura para resíduos Classe C 
e D, instalações elétricas e telefônicas, instalações de água, instalações de esgoto, prevenção a 
incêndio, cobertura do pátio, totem de identificação e tratamento paisagístico. 

Quadro 17.8 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de ATTs. 

Classificação Item 

Infraestrutura 

Locação de obra 

Limpeza do terreno 

Movimento de terra 

Cercamento e tratamento paisagístico 

Totem para identificação 

Mureta de contenção 

Instalações elétricas e telefônicas 

Instalação de água e esgoto 

Cobertura do piso do pátio 

Baias para material triado 

Cobertura para resíduos Classe C e D 

Edificações de apoio 

Fonte: MMA (2010).  

Considerando os critérios definidos para a implantação dessa unidade, estabelecidos no 
Subproduto 2.2 do PERS/RO, referente aos Critérios de Agregação de Municípios para a 
Identificação dos Arranjos, ficou determinado que essa unidade seria prevista apenas para 
municípios com população superior a 20.000 habitantes. Para as ATTs aqui retratadas,  foram 
consideradas as condições mínimas necessárias para o seu adequado funcionamento e 
operacionalidade, conforme o supracitado manual do Ministério do Meio Ambiente. A definição de 
outros critérios como capacidade operacional, área mínima necessária, outros equipamentos, etc., 
deverá ser realizada quando da elaboração de Termo de Referência para a contratação dos 
projetos básicos e executivos desta e das demais unidades aqui abordadas. 

Foi adicionado o custo de um equipamento (pá carregadeira sobre rodas com capacidade 
volumétrica da caçamba de 2,0 a 2,4 m³), extraído da base de dados do SINAPI de Rondônia 
referente a Novembro de 2018, de R$ 319.680,00.  Este equipamento é fundamental na operação 
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das ATTs em função do peso elevado de blocos e de frações de grandes dimensões de resíduos 
Classe A que necessitam ser transportadas, elevadas e depositadas em caçambas para o 
transbordo e depois para o local de destinação ou aproveitamento dos resíduos. 

• Custos de operação 

O custo de operação das ATTs foi elaborado considerando a referência de valores médios 
praticados por empresas e prefeituras na operação destas unidades, de 25 reais por tonelada de 
resíduos recebidos e aterrados. Com isso, os custos mensais de operação por faixa de população 
são apresentados no Quadro 17.9. 

Quadro 17.9 – Estimativa de custo mensal de operação de ATT por população atendida. 

População atendida               
(habitantes) 

Custos de operação                     
(R$/mês) 

Custos per capita de 
implantação (R$/hab.mês) 

50.000 13.500,00 0,21 

100.000 28.500,00 0,21 

200.000 54.000,00 0,27 

Fonte: Elaborado por Floram. 

17.1.4 Estimativas dos investimentos dos Aterros de Resíduos Sólidos Industriais 

Os custos de implantação e operação de aterros de resíduos sólidos industriais não foram 
estimados, uma vez que os valores variam expressivamente com a concepção construtiva e 
operacional do aterro, nível de proteção ambiental exigido no licenciamento ambiental, 
capacidade volumétrica e vida útil do aterro. 

Além das especificidades do projeto, é importante ressaltar que a inexistência de um inventário 
estadual de resíduos sólidos industriais atualizado prejudica o conhecimento preciso ou 
aproximado da quantidade de resíduos gerados nas indústrias do estado de Rondônia, que é um 
parâmetro básico para dimensionamento do aterro e, consequentemente, fundamental na 
estimativa dos custos do mesmo. 

Portanto, os custos relacionados à construção e à operação desta unidade deverão ser 
apresentados no orçamento do Projeto Executivo da mesma, considerando os seguintes 
aspectos, que influenciam os valores: 

• Tipo de resíduos a serem dispostos, quanto a:  

o Periculosidade;  

o Compatibilidade química (reatividade); 

o Corrosividade; 

o Inflamabilidade (explosividade). 

• Volume de resíduos: recomenda-se que o projeto seja feito após a realização de algum 
estudo específico voltado para a quantificação da geração de resíduos nas indústrias 
localizadas na Região Metropolitana de Porto Velho ou outra região rondoniense com 
concentração significativa de indústrias. 

• Grau de proteção exigido no licenciamento ambiental: 

o Especificação técnica dos materiais utilizados no sistema de impermeabilização; 

o Número de camadas de impermeabilização; 

o Concepção do sistema de tratamento de efluentes, processos empregados e nível 
de remoção de contaminantes. 

• Forma de operação do aterro. 
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• Demais exigências e condicionantes do licenciamento ambiental, específicos do projeto do 
aterro de resíduos industriais. 

Portanto, reitera-se a necessidade da implantação de pelo menos um aterro de resíduos 
industriais no estado de Rondônia, entretanto, pelas justificativas apresentadas nos parágrafos 
acima, não será realizada estimativa de custos. 

17.1.5 Estimativas dos investimentos das Unidades de Compostagem – UCOs 

• Custos de implantação 

Os custos de implantação das Unidades de Compostagem foram extraídos de Projetos Básicos e 
Executivos elaborados pela FLORAM nos estados do Nordeste e atualizados para 2018, pela 
aplicação do INCC. Nos custos dos projetos da FLORAM foi feito o dimensionamento do pátio de 
compostagem para um período de 10 anos, entretanto, assegurando uma área de expansão para 
um período de mais 20 anos, evitando assim a implantação de um pátio grande no início da obra, 
com vistas à redução de custos.  

É importante ressaltar que para a quantificação dos resíduos contribuintes nas UCOs foram 
utilizados os seguintes critérios, baseados na otimização do funcionamento da unidade e 
produção de composto de qualidade, recomendando-se que sejam utilizados no projeto executivo 
os seguintes dados: 

• População urbana de fim de plano; 

• Fração de resíduos orgânicos gerados nos municípios: 50%; 

• Percentual dos resíduos orgânicos que serão efetivamente compostados: 25%. 

Caracterizações gravimétricas disponíveis na literatura especializada e em vários artigos e 
estudos nessa área, além daquelas realizadas pela empresa Floram, mostram que a quantidade 
média de matéria orgânica disponível nos resíduos urbanos correspondem a 50% do total 
produzido, sendo este o valor médio assumido para o país. Ainda assim, nem todos os resíduos 
orgânicos são contribuintes da UCO, pois, enquanto não houver um sistema de coleta seletiva 
implantado, bem difundido e com funcionamento efetivo nos municípios, há que se buscar fontes 
de resíduos orgânicos puros (não misturados com outros tipos de resíduos), como feiras, 
mercados, poda e capina e uma menor contribuição de resíduos domiciliares, de preferência, 
daqueles bairros ou locais onde já esteja ocorrendo a coleta seletiva.  

Na composição dos custos das UCOs foram considerados itens como serviços preliminares 
gerais, cercamento para isolamento da área, portão de controle do acesso, edificação da 
administração, galpão de maturação do composto, implantação do pátio de compostagem com 
impermeabilização do piso, sistema de drenagem pluvial e equipamentos necessários na 
operação das UCOs (Quadro 17.10). 

Quadro 17.10 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de Unidades de Compostagem. 

Classificação Item 

Serviços preliminares Serviços preliminares 

 Portão de controle do acesso 

Infraestrutura 

Cercamento  

Edificação da administração 

Galpão de maturação do composto 

Pátio de compostagem impermeabilizado 

Sistema de drenagem pluvial do pátio de compostagem e do galpão de maturação 

Equipamentos 

Peneira manual 

Triturador de galhos e troncos 

Mangueiras para umidificação das leiras 
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Quadro 17.10 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de Unidades de Compostagem. 

Classificação Item 

Balança mecânica de 150 kg 

Pás 

Enxadas 

Carros de mão 

Fonte: Elaborado por Floram. 

O Quadro 17.11 apresenta os custos de implantação da unidade de compostagem por população 
atendida, corrigidos para dezembro de 2018, com base nos projetos executivos elaborados pela 
Floram. 

Quadro 17.11 - Custos de implantação de Unidade de Compostagem por população atendida. 

População Atendida (habitantes) 
Custos de Implantação 

(Corrigido-2018) 
Custo per capita de implantação - 

2018 (R$/hab.) 

50.000 627.987,38 12,56 

75.000 856.094,80 11,41 

100.000 874.634,24 8,75 

125.000 986.066,72 7,89 

250.000 1.050.994,97 4,20 

500.000 1.338.788,53 2,68 

650.000 1.405.543,18 2,16 

Fonte: Elaborado por Floram. 

• Custos de operação 

Os custos de operação das Unidades de Compostagem foram extraídos de Projetos Básicos e 
Executivos elaborados pela Floram nos estados do Nordeste, em 2012, com correção para 
novembro de 2018. Foram considerados custos dos funcionários, verba para manutenção de 
equipamentos e infraestruturas, monitoramento ambiental e consumíveis, como água, energia e 
combustível (Quadro 17.12). 

Quadro 17.12 - Custo mensal de operação de Unidade de Compostagem por população atendida. 

População Atendida (hab.) Custos de Operação (R$/mês) - Nov/2018 

50.000 16.667,21 

75.000 21.177,61 

100.000 24.451,35 

125.000 26.860,03 

250.000 34.570,60 

500.000 84.562,34 

600.000 90.399,42 

Fonte: Elaborado por Floram. 

17.1.6 Estimativas dos investimentos das Unidades de Triagem (UTs) 

• Custos de implantação 

Conforme estabelecido no Subproduto 2.2 do PERS/RO, referente ao Critérios de Agregação de 
Municípios para a Identificação dos Arranjos, foram estabelecidos quatro portes de Unidades de 
Triagem, de acordo com a capacidade de processamento diário de resíduos recicláveis (Quadro 
17.13). 
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Quadro 17.13 – Unidades de Triagem por porte (capacidade de processamento). 

Tipo 
Capacidade de processamento diário 

de resíduos recicláveis (ton/dia) 
Faixa de População (habitantes)  

1 Até 0,25 15.000 até 30.000 

2 De 0,25 até 0,6 30.001 até 45.000 

3 De 0,6 a 1 45.001 até 60.000 

4 De 1 a 2 Acima de 60.000 

Fonte: Elaborado por Floram. 

Assim, foi possível calcular a faixa de população contribuinte com a unidade por porte, 
considerando os critérios abaixo, recomendando-se que os mesmos sejam utilizados nos projetos 
básicos e executivos das UTs: 

• População urbana de fim de plano; 

• Fração de resíduos recicláveis gerados nos municípios: 20%; 

• Parcela dos resíduos recicláveis que efetivamente contribui na UT: 30%; 

Foi considerada uma taxa de geração de resíduos recicláveis (papel, papelão, plásticos, metais e 
vidro) de 20% por ser este o valor médio utilizado no país para RSU. 

Uma vez definidos os portes das UTs e as respectivas faixas de população contribuinte, foram 
extraídos os custos de implantação de Unidades de Triagem de Projetos Básicos e Executivos 
elaborados pela Floram nos estados do Nordeste, em 2012, compatíveis com estes portes.  

Na composição dos custos para os referidos projetos foram considerados itens de serviços 
preliminares gerais, cercamento para isolamento da área, portão de controle do acesso, edificação 
da administração, galpão de triagem com estruturas internas, sistema de drenagem de água 
pluvial e equipamentos utilizados na operação das UTs (Quadro 17.14). 

Quadro 17.14 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de Unidades de Triagem. 

Classificação Item 

Serviços preliminares Serviços preliminares 

 Portão de controle do acesso 

Infraestrutura 

Cercamento  

Edificação da administração 

Galpão de triagem com toda a estrutura interna 

Sistema de drenagem pluvial  

Equipamentos 

Balança mecânica de 1000 kg 

Caçamba estacionária de 5,0 m³ 

Carrinhos metálicos para locomoção de tambores 

Prensa fardo eletrohidráulica de 8 toneladas 

Prensa fardo eletrohidráulica horizontal de 25 toneladas para materiais metálicos 

Nivelador hidráulico manual para doca 

Tambores de 200 litros com tampa removível 

Fonte: Elaborado por Floram. 

O Quadro 17.15 apresenta a estimativa de custos de implantação das UTs, sendo os valores 
corrigidos e atualizados conforme SINAPI referente ao mês de novembro de 2018. 

Quadro 17.15 - Estimativa de custos de implantação de Unidades de Triagem por porte. 

Tipo Faixa de População (habitantes) Custos de Implantação – R$ (Nov/2018) 

1 15.000 até 30.000 449.908,35 
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Quadro 17.15 - Estimativa de custos de implantação de Unidades de Triagem por porte. 

Tipo Faixa de População (habitantes) Custos de Implantação – R$ (Nov/2018) 

1 15.000 até 30.000 449.908,35 

2 30.001 até 45.000 548.668,71 

3 45.001 até 60.000 606.430,12 

4 Acima de 60.000 913.189,37 

Fonte: Elaborado por Floram. 

• Custos de operação 

Os custos de operação das Unidades de Triagem foram extraídos de Projetos Básicos e 
Executivos elaborados pela Floram nos estados do Nordeste, em 2012, com correção para 
novembro de 2018 (Quadro 17.16).  

Foram considerados na composição dos custos operacionais, despesas mensais com a 
manutenção de equipamentos e infraestruturas, monitoramento ambiental e consumíveis como 
água, energia e combustível. 

Não foram considerados os custos com mão de obra, uma vez que as unidades construídas serão 
operadas por cooperativas/associações de catadores, sob dispensa de licitação, conforme 
previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Portanto, os lucros da 
venda dos resíduos recicláveis serão rateados entre os cooperados/associados. 

Quadro 17.16 – Estimativa de custo mensal de operação de Unidade de Triagem, por porte. 

Porte da 
Unidade de 

Triagem 

Faixa Populacional          
(habitantes) 

População atendida         
(habitantes) 

Custo Operacional 
Unitário  (R$/mês) - 

Nov/2018 

UT1 De 16.000 a 25.000 25.000 1.967,05 

UT2 De 25.001 a 40.000 40.000 2.398,84 

UT3 De 40.001 a 60.000 60.000 2.708,79 

UT4 Acima de 60.000 >60.000 2.976,43 

Fonte: Elaborado por Floram. 

17.1.7 Estimativas dos investimentos dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)  

Na composição dos custos foram considerados itens de serviços preliminares gerais, cercamento 
para isolamento da área, portão de controle do acesso, edificação da administração, depósito de 
recicláveis, área destinada ao armazenamento temporário dos RCCs, sistema de drenagem 
pluvial e equipamentos necessários para a operação das unidades (Quadro 17.17). 

Quadro 17.17 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de PEVs. 

Classificação Item 

Serviços preliminares Serviços preliminares 

Infraestrutura 

Portão de controle do acesso 

Cercamento  

Edificação da administração 

Depósito de recicláveis 

Sistema de drenagem pluvial 

Área destinada ao armazenamento temporário dos RCCs 

Equipamentos 
Caçambas estacionárias de 5,0 m³ 

Mini Carregadeira  

Fonte: Elaborado por Floram. 
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O Quadro 17.18 apresenta a estimativa de custos de implantação dos PEVs, sendo os valores 
corrigidos e atualizados conforme SINAPI referente ao mês de novembro de 2018. 

Quadro 17.18 – Estimativa de custos de implantação de PEVs. 

Unidade 
Faixa de 

População 
(habitantes) 

População 
Máxima 
Atendida 

Custos de Implantação 
(R$) - Nov/2018 

Custos per capita de 
implantação – Nov/2018 

- (R$/hab.) 

1 PEV 10.000 a 25.000 25.000 127.590,00 5,89 

Fonte: Elaborado por Floram. 

• Custos de operação 

Para os cálculos do custo operacional dos PEVs foram considerados custos mensais da equipe de 
operadores, verba para manutenção de equipamentos e infraestruturas, monitoramento ambiental 
e consumíveis (água, energia e combustível), conforme o Quadro 17.19. 

Quadro 17.19 – Estimativa de custo mensal de operação dos PEVs. 

Tipo de 
Unidade 

Faixa Populacional 
(habitantes) 

População atendida 
(habitantes) 

Custos Operacional 
unitário (R$/mês) - 

Dez/2015 

Custo Per Capita de 
Operação (R$/hab.mês) 

- Dez/2015 

1 PEV 10.000 a 25.000 25.000 9.186,87 0,37 

Fonte: Elaborado por Floram. 

17.1.8 Estimativa de investimento das Estações de Transbordo (ETs) 

• Custos de implantação 

Na composição dos custos de implantação das Estações de Transbordo foram considerados itens 
de serviços preliminares gerais, cercamento para isolamento da área, portão de controle do 
acesso, edificação da administração, rampa e dique para promover a transferência dos resíduos e 
um sistema de drenagem pluvial, bem como os equipamentos (Quadro 17.20). 

Quadro 17.20 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação das ETs 

Classificação Item 

Serviços preliminares Serviços preliminares 

 Portão de controle do acesso 

Infraestrutura 

Cercamento  
 Edificação da administração 
 Rampa e dique para promover a transferência dos resíduos 

Sistema de drenagem pluvial 

Equipamentos 

Caçambas roll on roll off 

Caminhão cavalo mecânico 

Equipamento hidráulico roll on roll off 

Fonte: Elaborado por Floram. 

Vale ressaltar que a caçamba reserva é essencial em estações de transbordo para garantir que 
sempre que os caminhões coletores chegarem, a estação tenha uma caçamba posicionada para 
assegurar a transferência dos resíduos e não ocorrer latência ou espera. 

Em relação à balança rodoviária, deverão ser previstas apenas Estações de Transbordo 
consorciadas, possibilitando a quantificação de resíduos aterrados por município e facilitando a 
cobrança da disposição final.  

Os custos dos equipamentos necessários para a implantação da Estação de Transbordo estão 
apresentados no Quadro 17.21. 
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Quadro 17.21 – Custos unitário dos equipamentos da Estação de Transbordo. 

Equipamentos  
Custos unitários de referência dos 

equipamentos (R$)3 

Capacidade da caçamba1 – 23 (m3) R$ 12.000,0 

Capacidade da caçamba1 – 29 (m3) R$ 13.000,0 

Capacidade da caçamba1 – 36 (m3) R$ 13.800,0 

Capacidade da caçamba1 – 39 (m3) R$ 14.500,0 

Roll On Roll Off Hidráulico1 R$ 51.000,0 

Caminhão trucado, potência 275 cv. R$ 2844.430,38 

Fonte: 1 – IMAVI (2018); 2 – SINAPI/RO (2018).   3 – Não foram considerados impostos e frete. 

Considerando os parâmetros e os custos apresentados acima, tem-se os custos totais e per capita 
de implantação das ETs variando de acordo com a faixa populacional, incluindo as edificações e 
os equipamentos (Quadro 17.22). 

Quadro 17.22 – Estimativa de custos de implantação da Estação de Transbordo por faixa de população. 

População urbana                
(habitantes) 

Custos totais de Implantação – 
com equipamentos (R$) 

Custos per capita de 
Implantação (R$/hab.) 

10.000 561.917,04 56,19 

30.000 566.050,25 18,87 

50.000 566.050,25 11,32 

70.000 584.305,27 8,35 

90.000 584.305,27 6,49 

110.000 584.305,27 5,31 

130.000 584.305,27 4,49 

150.000 584.305,27 3,90 

Fonte: Elaborado por Floram. 

• Custos de operação 

Os custos de operação interna da Estação de Transbordo se referem basicamente ao pagamento 
dos funcionários (administrador, encarregado, operadores, vigilantes) consumíveis (água, energia 
e telefone), além da verba para manutenção de equipamentos e monitoramento ambiental, tendo 
sido extraídos de Projetos Básicos e Executivos elaborados pela Floram nos estados do Nordeste, 
em 2012, e atualizados para 2018 (Quadro 17.23). 

Como cerca de 85% dos custos de operação da estação de transbordo se referem ao pagamento 
dos funcionários e a quantidade de funcionários é a mesma para estações de até 150.000 
habitantes, os custos não variam significativamente. 

Quadro 17.23 – Estimativa de custo mensal de operação interna da Estação de Transbordo. 

Faixa de população atendida (habitantes) Custo Operação (R$/mês) - 2018 

Até 150 mil 13.675,92 

Entre 150 mil a 250 mil 15.654,33 

Fonte: Elaborado por Floram. 

17.1.9 Estimativa de investimentos para o encerramento e a recuperação de lixões 

A recuperação dos lixões existentes nos municípios de Rondônia deverá ser objeto de diagnóstico 
particular de cada área afetada e projeto específico da área degradada (PRAD), que poderá 
inclusive prever a reabilitação, se possível. 
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É fundamental na realização do diagnóstico do lixão que seja feita a estimativa volumétrica de 
resíduos dispostos (cubagem), pois esta variável influencia diretamente nos custos de 
encerramento do lixão. Há casos de municípios menores que possuem lixão maior que municípios 
maiores, dependendo do tempo transcorrido desde o início da disposição de resíduos. 

As referências de custos de encerramento e remediação dos lixões foram extraídas de Projetos 
Básicos e Executivos elaborados pela FLORAM nos estados do Nordeste e atualizados para 
2018. Nos referidos projetos foram adotadas as seguintes concepções: 

• Encerramento de lixão: concepção adotada para municípios com população de até 10.000 
habitantes. Admite-se apenas a conformação dos resíduos e cobertura destes com terra e 
plantio de grama, além do isolamento da área e implantação de sistema de drenagem 
pluvial externa ao maciço de resíduos conformado. 

• Remediação de lixão: concepção para municípios com população acima de 20.000 
habitantes. Além do isolamento da área, implantação do sistema de drenagem pluvial 
externa, conformação do maciço de resíduos, cobertura com solo e plantio de grama, 
deve-se implantar sistemas de drenagem de gases e chorume, flares para a queima de 
gases e um sistema para tratamento ou acumulação de chorume, que possibilite transporte 
para local de tratamento.  

Deve-se ressaltar que esse parâmetro populacional não é determinante e irrefutável para 
estabelecer qual técnica será utilizada, podendo ser perfeitamente modificado a depender dos 
estudos e diagnósticos de cada lixão, através dos quais será possível obter informações quanto à 
quantidade de resíduos dispostos, contaminação do subsolo, área abrangida pelos resíduos, 
dentre outras.  

Nestes custos foi considerada apenas a remediação sem uso, ou seja, aquela em que se promove 
a remediação e não se utiliza mais a área para disposição de resíduos. Em contrapartida, existe a 
remediação com uso, sendo aquela que a remediação ocorre da forma apresentada no parágrafo 
acima e inicia-se a implantação de novas valas impermeabilizadas no mesmo terreno para o 
funcionamento, a partir de então, como aterro controlado. Esta pode ser uma opção até a 
construção do aterro sanitário regional, desde que ainda haja área livre no local para a disposição 
correta dos resíduos.  

Portanto, ainda que os custos precisos do encerramento e recuperação de lixão dependam de 
diagnóstico e definição do tipo de recuperação, o Quadro 17.24 apresenta as estimativas de 
custos de encerramento e recuperação dos lixões dos municípios rondonienses.  

Quadro 17.24 – Custo estimado de referência para o Encerramento e Remediação de lixões. 

Município sede 
População 

Urbana 
(habitantes) 

Técnica definida 

Custo de 
Encerramento 

ou Remediação 
de Lixão (R$) 

Custo de elaboração 
do PRAD do 

Encerramento ou 
Remediação do Lixão¹ 

Alta Floresta D'Oeste  16.098 Encerramento 206.813,51 20.681,35 

Alto Alegre dos Parecis  4.654 Encerramento 168.937,76 16.893,78 

Alto Paraíso  14.724 Encerramento 202.266,75 20.226,67 

Alvorada D'Oeste  9.082 Encerramento 183.593,08 18.359,31 

Ariquemes  102.816 Remediação 431.537,40 43.153,74 

Buritis  20.800 Remediação 222.375,83 22.237,58 

Cabixi  3.273 Encerramento 164.368,42 16.436,84 

Cacaulândia  2.222 Encerramento 160.888,74 16.088,87 

Cacoal  73.222 Remediação 362.896,70 36.289,67 

Campo Novo de 
Rondônia  

3.744 Encerramento 165.926,77 16.592,68 

Candeias do Jamari  16.787 Encerramento 209.093,40 20.909,34 
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Quadro 17.24 – Custo estimado de referência para o Encerramento e Remediação de lixões. 

Município sede 
População 

Urbana 
(habitantes) 

Técnica definida 

Custo de 
Encerramento 

ou Remediação 
de Lixão (R$) 

Custo de elaboração 
do PRAD do 

Encerramento ou 
Remediação do Lixão¹ 

Castanheiras  891 Encerramento 156.484,28 15.648,43 

Cerejeiras  14.346 Encerramento 201.016,47 20.101,65 

Chupinguaia  6.152 Encerramento 173.896,69 17.389,67 

Colorado do Oeste  13.066 Encerramento 196.777,04 19.677,70 

Corumbiara  3.112 Encerramento 163.836,42 16.383,64 

Costa Marques 7.702 Encerramento 179.026,13 17.902,61 

Cujubim  17.518 Encerramento 211.512,10 21.151,21 

Espigão D'Oeste  26.026 Remediação 239.669,94 23.966,99 

Governador Jorge 
Teixeira  

3.432 Encerramento 164.894,92 16.489,49 

Guajará-Mirim  42.615 Remediação 291.908,95 29.190,89 

Itapuã do Oeste  7.161 Encerramento 177.234,13 17.723,41 

Jaru  38.105 Remediação 281.446,71 28.144,67 

Ji-Paraná  119.110 Remediação 469.329,43 46.932,94 

Machadinho D'Oeste  22.915 Remediação 229.375,34 22.937,53 

Ministro Andreazza  3.828 Encerramento 166.205,43 16.620,54 

Mirante da Serra  7.159 Encerramento 177.229,00 17.722,90 

Monte Negro  9.127 Encerramento 183.741,24 18.374,12 

Nova Brasilândia 
D'Oeste  

10.508 Encerramento 188.312,11 18.831,21 

Nova Mamoré  22.296 Remediação 227.324,80 22.732,48 

Nova União  1.716 Encerramento 159.214,83 15.921,48 

Novo Horizonte do 
Oeste  

2.137 Encerramento 160.609,83 16.060,98 

Ouro Preto do Oeste  30.636 Remediação 264.123,76 26.412,38 

Parecis  2.566 Encerramento 162.029,24 16.202,92 

Pimenta Bueno  35.821 Remediação 276.149,79 27.614,98 

Pimenteiras do Oeste  1.211 Encerramento 157.542,47 15.754,25 

Porto Velho  635.342 Remediação 1.666.661,14 166.666,11 

Presidente Médici  14.579 Encerramento 201.786,27 20.178,63 

Primavera de Rondônia  1.385 Encerramento 158.118,34 15.811,83 

Rio Crespo  1.260 Encerramento 157.705,37 15.770,54 

Rolim de Moura  48.948 Remediação 306.597,35 30.659,74 

Santa Luzia D'Oeste  4.222 Encerramento 167.509,45 16.750,95 

São Felipe D'Oeste  1.907 Encerramento 159.846,32 15.984,63 

São Francisco do 
Guaporé 

10.703 Encerramento 188.958,83 18.895,88 

São Miguel do Guaporé  10.785 Encerramento 189.228,05 18.922,81 

Seringueiras  4.896 Encerramento 169.740,16 16.974,02 

Teixeirópolis  2.180 Encerramento 160.749,79 16.074,98 
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Quadro 17.24 – Custo estimado de referência para o Encerramento e Remediação de lixões. 

Município sede 
População 

Urbana 
(habitantes) 

Técnica definida 

Custo de 
Encerramento 

ou Remediação 
de Lixão (R$) 

Custo de elaboração 
do PRAD do 

Encerramento ou 
Remediação do Lixão¹ 

Theobroma  2.360 Encerramento 161.346,55 16.134,65 

Urupá  6.312 Encerramento 174.426,47 17.442,65 

Vale do Anari  5.038 Encerramento 170.209,16 17.020,92 

Vale do Paraíso  2.713 Encerramento 162.513,19 16.251,32 

Vilhena  101.159 Remediação 427.692,98 42.769,30 

Custo total de encerramento e remediação dos lixões (R$) 12.360.678,82 1.236.067,88 

É importante salientar que a decisão da forma de intervenção em cada lixão dependerá da 
orientação do órgão ambiental estadual (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - 
SEDAM). 

18 SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PERS/RO 

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

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

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

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

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

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

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

Para o monitoramento da implementação do PERS/RO serão consideradas três esferas de 
atuação, a saber: 
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• Comitê Diretor do Plano Estadual de Resíduos Sólidos; 

• Grupo Técnico Estadual; 

• Sociedade Civil Organizada. 

18.1.1 Comitê Diretor do Plano Estadual de Resíduos Sólidos  

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

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

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

• Formas de Controle e participação social nas revisões do PERS, instituindo mecanismos 
de representação da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e avaliação do 
Plano, de modo que o seu aperfeiçoamento contínuo reflita as expectativas e demandas 
da sociedade. Além da representação em diversos fóruns, tais como os Conselhos de 
Meio Ambiente, de Saúde, de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Comitês de Bacias 
Hidrográficas, a participação social se efetiva por intermédio de organizações da 
sociedade civil, entidades do movimento social, entidades sindicais, profissionais, de 
defesa do consumidor e outras. 

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

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

• Planos de Emergência e Contingência estadual para gestão de riscos e desastres, 
contemplando ações sobre manejo, destinação e disposição final dos resíduos sólidos 
gerados, para enfrentamento da situação e para o restabelecimento das condições 
normais. Neste caso, devem ser envolvidos a Defesa Civil e os órgãos de saúde pública, 
de acordo com a escala do impacto. 

• Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e 
efetividade das ações programadas bem como do atendimento das metas, por meio da 
seleção de indicadores que permitam avaliar os resultados das ações implementadas. 

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

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

18.1.2 Grupo Técnico Estadual (GTE) 

Esse grupo será formado por representantes do estado de Rondônia, vinculados às autarquias 
que tenham atuação direta sobre a gestão dos resíduos sólidos. 
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Caberá ao GTE a execução da parte técnica do acompanhamento do Plano, ou seja, caberá a ele 
rodar os indicadores de execução previstos no PERS/RO. Por se tratar de um grupo de ordem 
estritamente técnica, recomenda-se que a liderança e a composição do grupo seja composta por 
membros da SEDAM/RO, que é a Secretaria com maior conhecimento técnico. A Agenda de 
acompanhamento será definida pelo Comitê Estadual. 

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

18.1.3 Sociedade Civil Organizada 

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

Apresenta-se na Figura 18.1 o fluxograma simplificado do procedimento de acompanhamento do 
PERS/RO. 

 

Figura 18.1 - Fluxograma do processo de monitoramento e acompanhamento da implementação do PERS. 

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

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

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

O setor de ouvidoria deve ainda, acompanhar as providências tomadas, fornecendo o devido 
retorno (feedback) aos interessados nos processos. A seguir é proposto um fluxograma da rotina 
de operacionalização da ouvidoria para visão geral do processo (Figura 18.2). 

 

Figura 18.2 – Fluxograma da rotina de operacionalização do mecanismo de avaliação através da 
implantação de ouvidoria. 

Fonte: Elaborado por Floram. 

18.2 Observância dos Dispositivos Legais Aplicáveis à Gestão de Resíduos Sólidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

ENCAMINHAR 
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DIVULGAÇÃO 
DOS 

RESULTADOS 

Divulgar os 
processos 

sistematizados 
com periodicidade 

pré-definida. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

339 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Legislação Federal 

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

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

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

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

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

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

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

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

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

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

No Brasil, o que se verifica normalmente é a competência do Município sobre a gestão dos 
resíduos sólidos produzidos em seu território, com exceção dos de natureza industrial, mas 
incluindo-se os provenientes dos serviços de saúde. 

Por sua vez o artigo 241 da CF estabelece que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação 
entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos”. 

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

Como fomento da Política Nacional do Meio Ambiente houve a criação do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente – SISNAMA, que significou a organização do sistema ambiental gestor brasileiro, 
possibilitando a edição, de uma série de resoluções, via Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA. Isso impulsionou a elaboração e publicação de novas Leis e respectivos Decretos 
Federais, além de Portarias e Normas Técnicas, que, juntamente com as mencionadas 
resoluções, regulam, material e processualmente, os procedimentos a serem observados quando 
da implantação de empreendimentos que possam gerar impactos ambientais significativos, entre 
eles os empreendimentos voltados à gestão dos resíduos sólidos. O Quadro 18.1 lista as leis 
federais que tratam dos resíduos sólidos no Brasil. 

Quadro 18.1 - Leis federais que abordam o tema resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

Lei nº 5.357/1967 

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

Lei nº 7.802/1989 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 
o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins e dá outras providências. 

Decreto nº 
98.816/1990 

Regulamenta a Lei nº 7.802 de 1989 e dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 
a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, 
o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 
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Quadro 18.1 - Leis federais que abordam o tema resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e dá outras 
providências. 

Decreto nº 
98.973/1990 

Aprova o Regulamento para o Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos. 

Lei nº 8.666/1993 

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

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

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

Lei n° 9.795/1999 

Regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002, estabelece a Política Nacional de 
Educação Ambiental, tendo por objeto principal os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

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

Lei nº 10.257/2001 

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

Lei nº 10.650/2003 

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

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

Decreto nº 
5.940/2006 

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

Lei nº 11.445/2007 

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

Lei nº 12.187/2009 

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

Lei nº 12.305/2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 
7.404 de 23 de dezembro de 2010. Esta lei abordou os princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades 
dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Com 
isso, consolidou conceitos importantes a serem aplicados na prática, destacando-se 
a visão sistêmica na gestão de tais resíduos, a ecoeficiência e a cooperação. 

Decreto nº 
7.405/2010 

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

Lei nº 12.375/2010 
Estabelece nos Artigos 5º e 6º que os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 
de dezembro de 2014, a crédito presumido do Imposto sobre Produtos 
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Quadro 18.1 - Leis federais que abordam o tema resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

Industrializados - IPI na aquisição de resíduos sólidos utilizados como matérias-
primas ou produtos intermediários na fabricação de seus produtos. 

 

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

Os dispositivos legais citados no Quadro 18.1 formam a base legal no âmbito federal sobre os 
resíduos sólidos, sendo possível afirmar que a interpretação conjunta dessas leis forma o alicerce 
do sistema normativo de resíduos sólidos no Brasil. 

Aplicam-se também aos resíduos sólidos as resoluções, portarias, instruções normativas e 
normas técnicas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (SUASA) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(SINMETRO) e também da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

O Quadro 18.2 apresenta as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que 
é um órgão vinculado ao SISNANA, e que abordam a temática dos resíduos sólidos. 

Quadro 18.2 - Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que abordam o tema de 
resíduos sólidos. 

Resolução Objetivo 

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

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

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

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

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

CONAMA nº 275/2001 

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

CONAMA nº 307/2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil (RCC). Foi alterada algumas vezes, sendo que a Resolução 
CONAMA nº 348 de 16/08/2004 estabeleceu o amianto como resíduo perigoso 
e a Resolução CONAMA nº 431 de 24/05/2011 deu nova classificação para o 
gesso. Por sua vez, a Resolução CONAMA nº 448, de 18/01/2012 também 
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Quadro 18.2 - Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que abordam o tema de 
resíduos sólidos. 

Resolução Objetivo 

alterou a de nº 307/2002, adequando esta última às diretrizes da Lei nº 
12.305/2010, modificando e adequando as definições anteriormente lançadas. 

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

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

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

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

CONAMA nº 358/2005 

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

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

CONAMA n° 375/2006 
Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto 
gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos 
derivados, e dá outras providências. 

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

CONAMA nº 401/2008 

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

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

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

CONAMA nº 420/2009 

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

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

CONAMA nº 448/2012 

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

CONAMA nº 450/2012 

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

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

CONAMA nº 465/2014 
Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o 
licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 
embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. 
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O Quadro 18.3 reúne as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
relacionadas aos Resíduos Sólidos, bem como seus objetivos. 

Quadro 18.3 - Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam de 
resíduos sólidos. 

Norma Objetivo 

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

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

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

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

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

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

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

NBR 10.007/2004 Define procedimentos para amostragem de resíduos sólidos. 

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

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

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

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

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

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

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

NBR 12.808/2016 Resíduos de serviço de saúde. Classificação 

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

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

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

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

NBR 13.221/2017 Transporte terrestre de resíduos. 

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

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

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

NBR 13.463/1995 Coleta de resíduos sólidos. 

NBR 13.464/1995 Varrição de vias e logradouros públicos. 

NBR 13.591/1996 Compostagem – Terminologia. 

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

NBR 13.894/1997 Tratamento no solo (landfarming). 

NBR 13.896/1997 Fixa condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros 
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Quadro 18.3 - Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam de 
resíduos sólidos. 

Norma Objetivo 

de resíduos não perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções 
hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores destas 
instalações e populações vizinhas. 

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

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

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

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

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

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

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

NBR 15.114/2004 
Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para 
projeto, implantação e operação. 

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

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

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

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

NBR ISO/IEC 
17.025/2005 

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

 

O Quadro 18.4 apresenta Portarias, Instruções Normativas e outras Resoluções que tratam da 
temática de resíduos sólidos no Brasil. 

Quadro 18.4 – Outros dispositivos legais e regulamentadores que dispõem sobre resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

Portaria do Ministério do Interior - 
MINTER nº 53/1979 

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

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

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

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

Instrução Normativa SEMA/STC/CRS 
nº 1/1983 

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

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

Portaria Normativa IBAMA nº 
138/1992 

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

Instrução Normativa IBAMA nº 
40/1993 

Dispõe sobre o prazo para apresentação ao IBAMA dados e 
justificativos técnicas quanto à necessidade real da importação 
de resíduos. 
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Quadro 18.4 – Outros dispositivos legais e regulamentadores que dispõem sobre resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

Portaria Normativa IBAMA nº 
106/1994 

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

Portaria IBAMA nº. 45/1995 

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

Instrução Normativa MAPA/GM nº 
15/2003 

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

Resolução ANTT nº 420/2004 

Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do 
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. “Estabelece que os 
resíduos devem ser transportados de acordo com as exigências 
aplicáveis à classe apropriada. 

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

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

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

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

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

 

b) Legislação Estadual 

O Quadro 18.5 agrega as informações acerca da legislação do estado de Rondônia no que se 
refere aos resíduos sólidos. 

Quadro 18.5 – Leis estaduais relacionadas a resíduos sólidos. 

Lei Objetivo 

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

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

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

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

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

 

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

18.3 Identificação das fragilidades possíveis e entraves à Implementação do PERS 

Atualmente há no estado de Rondônia consórcios regionais formados, contudo, tais parceiras 
funcionam apenas no sentido de promover a disposição final dos resíduos urbanos coletados, não 
alcançando ainda o adequado gerenciamento, conforme previsto na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 
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Diante deste cenário, é importante considerar algumas fragilidades e entraves que poderão 
dificultar a implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos em Rondônia, as quais: 

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

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

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

• Ausência da cobrança pela prestação dos serviços (executados pelas prefeituras) que 
reflete na deficiência na estrutura operacional do gerenciamento dos resíduos; 

• Ausência de um sistema de informações de gerenciamento de resíduos em nível estadual, 
com desconhecimento das quantidades geradas, coletadas, transportadas e destinadas; 

• Fiscalização insuficiente nos órgãos municipais e estaduais; 

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

• Inexistência de planos municipais de gerenciamento de resíduos; 

• O gerenciamento inadequado dos resíduos gerados no estado. 

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

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

• Criação de rotinas de medição e estimativa de resíduos; 

• Realização permanente de caracterização gravimétrica dos resíduos; 

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

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

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

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

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

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

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

Curto prazo: 2019 - 2023; 

Médio prazo: 2024 - 2028; 

Longo prazo: 2029- 2038. 

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

Esses relatórios de desempenho deverão apresentar minimamente os seguintes itens: 

• Síntese das atividades realizadas nos projetos; 

• Custos envolvidos na execução dos projetos; 

• Articulação institucional para execução dos projetos; 

• Análise dos indicadores matemáticos e descritivos; 

• Dificuldades e entraves na implantação dos projetos; 

• Lições e conhecimentos adquiridos; 

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

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

18.5 Controle e fiscalização do gerenciamento de resíduos 

O controle e a fiscalização durante a implementação do PERS/RO são fundamentais em uma 
estrutura organizada de gestão de resíduos, devendo possuir procedimentos definidos, 
ferramentas e leis que possibilitem o efetivo controle do manejo correto dos resíduos gerados no 
estado. 
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Na implantação e fiscalização dos serviços de limpeza urbana é preciso fazer ajustes e 
atualizações constantemente, conforme as demandas e modificações que ocorrem nas cidades. É 
imprescindível a execução de uma fiscalização adequada por parte dos governos municipais, não 
apenas dos serviços executados na limpeza urbana, mas também do escopo dos contratos de 
prestação de serviços, dos demais entes envolvidos na gestão de resíduos, como empresários, 
comerciantes, indústrias e inclusive a própria população. 

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

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

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

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

18.6 Adequação, Complementação e Convergência da Estrutura Legal Municipal 

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

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

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

❖ Política Municipal de Resíduos Sólidos; 

❖ Lei municipal instituindo taxas/tarifas e preços públicos; 
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❖ Lei municipal instituindo poder de polícia para o setor responsável por multar o não 
cumprimento das diretrizes legais. 

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

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

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

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

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

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

c) A faculdade de punir descumprimento das diretrizes legais. 

18.7 Sistemas Informatizados para o Controle, Fiscalização e Monitoramento do 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

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

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

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

c) Das cópias de segurança automáticas e diárias; 

d) Dos servidores externos com encriptação18 de dados; 

e) Dos certificados de segurança; 

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

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

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

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

Dentro destes sistemas informatizados de controle, fiscalização e monitoramento do 
gerenciamento dos resíduos estão os que são conhecidos como RFID (Identificação por 

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

leitura a todos, exceto aqueles que possuam uma identificação particular, geralmente referida como chave. O resultado deste processo é uma 
informação de texto cifrado. 
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radiofrequência) e códigos de barras. Adicionalmente, para o PERS/RO, recomenda-se que os 
consórcios formados sejam aptos e estruturados para a utilização do sistema SIG (Sistema de 
Informações Geográficas) para fiscalização do transporte de resíduos sólidos em sua área de 
abrangência 

18.8 Controle e Fiscalização dos Sistemas de Logística Reversa 

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

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2013) publicou uma compilação dos 
aprendizados em relação ao sistema de LR, esta publicação é fruto de um amplo esforço de 
mapeamento de experiências brasileiras e internacionais sobre resíduos como pneus, óleos 
lubrificantes, embalagem de agrotóxicos, pilhas e baterias e eletroeletrônicos, sujeitos à LR. 
Aprofundando na classificação, os diversos modelos de LR apresentaram diferenças quanto à 
forma como os atores realizam suas obrigações. A Figura 18.3 demonstra algumas das maneiras 
como os modelos pode funcionar. 

 

Figura 18.3 – Matriz de opções de modelos de logística reversa. 

Fonte: ABDI (2013). 

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

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

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

III. Descrição da forma de operacionalização da logística reversa; 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art3iv


PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

352 

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

VI. Definição das formas de participação do consumidor; 

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

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

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

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

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

XII. Avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística 
reversa; 

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

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

Desta forma, serão obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de 
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes 
e produtos eletroeletrônicos.  

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

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

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

19 INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL 

Os quadros abaixo (Quadro 19.1 ao Quadro 19.10) apresentam os indicadores de desempenho 
das metas de gerenciamento de Resíduos Sólidos estabelecidas no PERS/RO, para todas as 
tipologias de Resíduos Sólidos previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
Posteriormente (Item 1.10) são apresentados os indicadores ambientais e aqueles usados para 
identificar o grau de satisfação dos usuários. 

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

19.1 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Quadro 19.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

1 – Sistematização das informações de limpeza 
urbana no estado. 

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0%  

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

 

ICGR=Implementação da Caracterização Gravimétrica de 
RSU; 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

• Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos 

 

PMGRA(%)= Plano Municipal de Gestão Integrada de 
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Quadro 19.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

Resíduos Sólidos Aprovados; 

NMA=Número de Municípios com PMGR aprovados; 

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

• Planos Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos 

 

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

NPI=Número de PIGIRS aprovados; 

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

5 – Planos de Gerenciamento elaborados. 

 

PMGR(%)= Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos; 

NMA=Número de Municípios com PMGR Aprovados; 

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

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

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

NEM=Número de Entidades Municipais com implementação da 
gestão ambiental 

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥75%; 2038≥100% 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥75%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0%  
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Quadro 19.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

  

CTE(%)= Capacitação de Técnicos do Estado; 

NTC = Número de Técnicos Capacitados; 

NTT = Número Total de Técnicos. 

Meta: 2023≥80%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

Verificar a implantação do Fundo Estadual de Resíduos 
Sólidos. 

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

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

NTCE = Número Total de Comunidades Existentes no estado. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

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

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 
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Quadro 19.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

15 – Programa Municipal de Coleta Seletiva 
Implantada. 

 

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

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

NTM=Número Total de Municípios no estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

PCEA(%)=Programa Continuado de Educação Ambiental; 

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

PTM=População Total do Município; 

NTM=Número Total de Municípios no estado. 

Meta: 2023≥70%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

RSRI(%)= Regulação da prestação de Serviços de Resíduos 
sólidos Implantados; 

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

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

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

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

QFRE=Quantidade de Fiscalizações Realizadas nas Escolas 
públicas com objetivo de comprovar as ações de educação 
ambiental implementadas, no ano de verificação da meta. 
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Quadro 19.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

Número acumulado; 

NTE=Número Total de Escolas públicas no estado. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

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

 

 

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

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

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

Ano=Ano atual de acompanhamento da meta; 

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

Meta: 2023≥30%; 2028≥60%; 2038≥100% 

22 – Coleta seletiva implantada em instituições/órgãos 
públicos.  

 

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

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

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

Meta: 2023≥60%; 2028≥85%; 2038≥100% 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥20%; 2028≥40%; 2038≥50% 
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Quadro 19.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

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

 

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

Meta: 2023≥40%; 2028≥60%; 2038≥80% 

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

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

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

Meta: 2023≥30%; 2028≥60%; 2038≥80% 

27 – Estímulos para Instalação de Indústrias 
Recicladoras no estado. 

 

IIR(%)= Instalação de novas Indústrias Recicladoras de 
resíduos sólidos com licenciamento ambiental aprovado; 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥40%; 2028≥60%; 2038≥100% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

 

ACCR(%)=Ações de Capacitação aos Catadores de materiais 
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Quadro 19.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

Recicláveis; 

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

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

Meta: 2023≥40%; 2028≥60%; 2038≥100% 

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

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

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

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

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

Verificar a realização de diagnóstico de áreas órfãs e de lixões, 
degradadas pela disposição final inadequada de resíduos para 
mapear suas localizações, proporcionando subsidio para 
estudos e ações corretivas necessárias. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

NMCV=Número de Municípios Catalogados e Vistoriados; 

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

ATD=Área (em hectare) Total Degradada por lixões no estado; 
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Quadro 19.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

 

 

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

NTM=Número Total de Municípios no estado de Rondônia. 

Meta: 2023≥30%; 2028≥70%; 2038≥100% 

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

 

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

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

NTA=Número Total de Aterros no estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

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

NFR=Número de Fiscalizações Realizadas no início da 
implantação do PERS; 

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

NFE=Número de fiscalização no ano anterior. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

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

 

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

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

NTM=Número Total de Municípios no estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 

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

 

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

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

PARR=População (em número de habitantes) Atendida por 
Recolhimento de Resíduos no município; 
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Quadro 19.1 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o 
estado de Rondônia. 

META (RSU) INDICADOR 

NTPM=Número Total da População do Município. 

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

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

 

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

 

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

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

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

NTM=Número Total de Município no estado. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

19.2 Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços (RSC) 

Quadro 19.2 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Comerciais (RSC). 

META (RSC) INDICADOR 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

Constatar a elaboração ou revisão dos Planos de 
Gerenciamento conforme obrigatoriedades previstas no 
Decreto nº 7.404/2010 (Regulamenta a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos). 
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Quadro 19.2 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Comerciais (RSC). 

META (RSC) INDICADOR 

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

Meta não cumprida = 0% 

46 – Fiscalização continuada nos estabelecimentos 
geradores de resíduos comerciais. 

 

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

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

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

NTC=Número Total de Comércio no Estado. 

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

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

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

Meta: 2023≥30%; 2028≥50%; 2038≥80% 

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

NTCP=Número de Representantes do setor Comercial que 
foram Capacitados no Período de verificação da meta, número 
acumulado; 

NTRC=Número Total de Representantes do setor Comercial. 

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

49 – Disposição Final Adequada dos resíduos sólidos 
comerciais. 

 

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

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

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

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

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

19.3 Resíduos dos Serviços de Saneamento Básico (RSAN) 

Quadro 19.3 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saneamento 
Básico (RSAN). 

META (RSAN) INDICADOR 

50 – Realização do inventário estadual de Resíduos de Verificar a realização de cadastro de geradores (Estações de 
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Quadro 19.3 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saneamento 
Básico (RSAN). 

META (RSAN) INDICADOR 

Saneamento Básico. Tratamento de Esgoto - ETEs e Estações de Tratamento de 
água - ETAs) de RSAN em todos os municípios e o cadastro 
da quantidade de resíduos gerados individualmente. 

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

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

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

QFR=Quantidade de Fiscalizações Realizadas no período; 

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

Meta: 2023≥80%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

Meta: 2023≥70%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥40%; 2028≥70%; 2038≥100% 
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Quadro 19.3 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saneamento 
Básico (RSAN). 

META (RSAN) INDICADOR 

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥70%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

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

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

QEA=Quantidade de ETEs e ETAs existentes no Estado; 

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

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

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

PTRS=Peso Total, em quilograma, dos Resíduos de 
Saneamento gerados no Estado. 

Meta: 2023≥40%; 2028≥100%; 2038≥100% 

58 – Destinação final adequada dos RSAN; 

 

DFARB(%)=Destinação Final Adequada de RSAN; 

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

NTEE=Número Total de ETEs e ETAs no estado. 

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

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

19.4 Resíduos Sólidos Industriais (RSI) 

Quadro 19.4 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais (RSI). 

META (RSI) INDICADOR 

59 – Realização do inventário estadual de RSI. Verificar a realização de cadastro de geradores de RSI em 
todos os municípios e o cadastro da quantidade de resíduos 
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Quadro 19.4 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais (RSI). 

META (RSI) INDICADOR 

gerados individualmente. 

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

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

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

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

NTEI=Número Total de Estabelecimento Industrial no Estado. 

Meta: 2023≥70%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

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

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

NTI=Número Total de Indústrias geradoras de RSI. 

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

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

 

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

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

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

Espera-se que QRAI > QRE; 

Meta: 2023≥20%; 2028≥50%; 2038≥70% 

63 – Planos de Gerenciamento de RSI Elaborados. 

 

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

NPGIA=Número de PGRSI Aprovados, valor acumulado; 

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

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

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

Verificar a apresentação e/ou revisão dos Planos de 
Gerenciamento de Geradores privados e públicos em 
conformidade com o conteúdo mínimo estabelecido na Lei nº 
12.305/2010 e seu Decreto regulamentador. 
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Quadro 19.4 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais (RSI). 

META (RSI) INDICADOR 

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

67 – Disposição final adequada dos RSI. 

 

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

NAE=Número de Áreas de disposição irregular RSI 
Eliminadas; 

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

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

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

19.5 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

Quadro 19.5 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). 

META (RSS) INDICADOR 

68 – Realização do inventário estadual de RSS. 

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

 

PGRSS(%)= Plano de Gerenciamento de RSS; 

NMPA=Número de PGRSS aprovados; 

NTU=Número Total de Unidades sanitárias no Estado. 

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

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 
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Quadro 19.5 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). 

META (RSS) INDICADOR 

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

 

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

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

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

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

NTES=Número Total de Estabelecimentos de Saúde no 
Estado. 

Meta: 2023≥80%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

CAP(%)=Capacitação dos Agentes Públicos; 

NAPC = Número de Agentes Públicos que receberam 
Capacitação; 

NTAP = Número Total de Agentes Públicos. 

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

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥70%; 2038≥100% 

76 – Eliminação da disposição inadequada de RSS. 
 

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

PRER=Peso, em quilograma, dos RSS Encaminhados para 
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Quadro 19.5 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). 

META (RSS) INDICADOR 

Reciclagem; 

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

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

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

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

77 – Disposição final adequada de RSS. 

 

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

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

NTUS=Número Total de Unidades de Saúde no Estado. 

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

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

19.6 Resíduos da Construção Civil (RCC) 

Quadro 19.6 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC). 

META (RCC) INDICADOR 

78– Realização do inventário estadual de RCC. 

Constatar a realização de cadastro de áreas irregulares, em 
m2, em todos os municípios como lotes baldios, bota-foras e 
terrenos com disposição inadequada de entulho e volume 
disposto em cada terreno identificado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

NMPE=Número de municípios com PMGRCC aprovados; 

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

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 
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Quadro 19.6 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC). 

META (RCC) INDICADOR 

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

 

CT(%)= Capacitação de Técnicos do município; 

NTC = Número de Técnicos Capacitados; 

NTT = Número Total de Técnicos. 

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

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

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

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

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

83 – Implementação de Sistema Declaratório Anual de 
RCC. 

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

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

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

NTM=Número Total de Municípios. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥80%; 2038≥100% 
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Quadro 19.6 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (RCC). 

META (RCC) INDICADOR 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

NTC=Quantidade, unitária, total de área catalogada. 

Meta: 2023≥90%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

RAD(%)= Recuperação de áreas degradadas; 

QAR= Quantidade, em m2, de Áreas Recuperadas; 

QAD= Quantidade, em m2, de Áreas Degradadas. 

Meta: 2023≥20%; 2028≥60%; 2038≥80% 

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

 

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

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

QARCC=Quantidade de Aterro Classe A e Área de Transbordo 
e Triagem para recebimento de RCC previsto no PERS/RO. 

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

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

19.7 Resíduos Agrossilvopastoris (RAGRO) 

Quadro 19.7 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris (RAGRO). 

META (RAGRO) INDICADOR 
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Quadro 19.7 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris (RAGRO). 

META (RAGRO) INDICADOR 

91 – Realização do inventário estadual de Resíduos 
Sólidos Agrossilvopastoris. 

 

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

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

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

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

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

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

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

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

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

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

NTAA=Número Total de Atividades setor Agrossilvopastoril no 
estado. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

95 – Incentivo e capacitação para uso de compostos 
orgânicos. 

 

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

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

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

NTPO=Número de Trabalhadores do setor agrossilvopastoril 
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Quadro 19.7 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris (RAGRO). 

META (RAGRO) INDICADOR 

Participantes de cursos de capacitação de compostos 
Orgânicos no estado; 

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

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥70%; 2038≥100% 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥40%; 2028≥60%; 2038≥100% 

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

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥80%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

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

 

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

NPGA=Número de PGR aprovados, valor acumulado; 

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

Meta: 2023≥100%; 2028≥100%; 2038≥100% 
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Quadro 19.7 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris (RAGRO). 

META (RAGRO) INDICADOR 

101 – Destinação Final Adequada dos RAGRO. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

19.8 Resíduos dos Serviços de Transporte (RST) 

Quadro 19.8 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Transporte 
(RST). 

META (RST) INDICADOR 

102 – Realização do inventário estadual de RST. 

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

Meta: 2023≥60%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Meta não cumprida = 0% 

103 – Planos de Gerenciamento de RST elaborados. 

 

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

NPGA=Número de PGRST Aprovados, valor acumulado; 

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

Meta: 2023≥60%; 2028≥70%; 2038≥100% 

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

 

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

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

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

QFRT=Quantidade de Fiscalizações Realizadas no período em 
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Quadro 19.8 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Transporte 
(RST). 

META (RST) INDICADOR 

unidades de Transporte no estado; 

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

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

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

106 – Coleta Seletiva Implantada nas unidades 
geradoras de RST. 

 

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

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

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

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

107 – Destinação Final Adequada dos RST. 

 

DFAET(%)=Destinação Final Adequada dos RST; 

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

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

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

QTA=Quantidade Total de Portos, no estado; 

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

QTF=Quantidade Total de terminais Ferroviários, no estado; 

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

QTR=Quantidade Total de terminais Rodoviários, no estado. 

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

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

19.9 Resíduos de Mineração (RMIN) 
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Quadro 19.9 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Mineração (RMIN). 

META (RMIN) INDICADOR 

108 – Realização do inventário estadual de RMIN. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

QFR=Quantidade total de Fiscalizações Realizadas no 
período; 

NTM=Número Total de Mineradoras no estado. 

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

110 – Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Mineração elaborado.  

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

NPGM=Número de PGRA Aprovados, valor acumulado; 

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

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

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 
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Quadro 19.9 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Mineração (RMIN). 

META (RMIN) INDICADOR 

113 – Disposição Final Adequada de resíduos de 
mineração 

 

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

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

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

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

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

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

19.10 Resíduos de Logística Reversa (RLR) 

Quadro 19.10 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Logística Reserva (RLR). 

META (RLR) INDICADOR 

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

 

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

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

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

Meta: 2023≥30%; 2028≥50%; 2038≥100% 

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

 

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

NFR=Número de Fiscalizações Realizadas nos setores da 
indústria, comércio e serviços no ano da implantação do 
PERS/RO; 

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

Meta: 2023≥50%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

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

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

Meta não cumprida = 0% 
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Quadro 19.10 – Indicadores de desempenho no gerenciamento de Resíduos de Logística Reserva (RLR). 

META (RLR) INDICADOR 

117 – Acordos setoriais formalizados para logística 
reversa no estado. 

 

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

NMAS=Número de Municípios com Acordos Setoriais 
implementados; 

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

Meta: 2023≥35%; 2028≥70%; 2038≥100% 

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

 

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

QREL=Quantidade, em toneladas, de RLR efetivamente 
destinados 

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

Meta: 2023≥30%; 2028≥100%; 2038≥100% 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

20 INDICADORES AMBIENTAIS 

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

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

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

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

• Identificação dos danos e ameaças à saúde humana e aos ecossistemas; 

• Obtenção de ferramentas para as tomadas de decisão e a formulação de políticas e 
normas voltadas ao tema; 

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

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

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

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

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

20.1 Indicadores 

20.1.1 Ar – Partículas Inaláveis-PM10 (ARPI) 

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

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

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

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

20.1.2 Água –Demanda Bioquímica de Oxigênio – (DBO) 

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

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

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

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

20.1.3 Água – Coliformes termotolerantes (ACT) 

As bactérias do grupo coliformes são ainda consideradas os principais indicadores de 
contaminação fecal, tendo grande importância para relacionar qualidade de água com a saúde da 
população. Este indicador é de grande significado para as políticas públicas de saúde, uma vez 
que no país ainda é muito relevante a incidência de doenças de veiculação hídrica, transmitidas 
pela via feco-oral. 
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O indicador ACT deverá ser verificado através da porcentagem do número de amostras de 
coliformes termotolerantes em atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos pelas 
legislações estaduais ou federais, em função da classe do curso de água amostrado e em relação 
ao número total de amostras. Recomenda-se no mínimo 1 ponto a montante e 2 a jusante. 

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

20.1.4 Água – Índice de Cor e Turbidez (AICT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

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

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

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

O questionário deverá prever, no mínimo, quatro perguntas referentes à coleta de resíduos sólidos 
urbanos, implementação da coleta seletiva de resíduos recicláveis e conhecimentos sobre 
segregação de resíduos (Quadro 21.1).  As perguntas 3.1 e 3.2 assim são subdivididas, pois 
juntas geram apenas um indicador. 

Quadro 21.1 – Indicadores de verificação do Grau de Satisfação dos Usuários. 

META/PERGUNTA RESPOSTA INDICADOR 

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

Sim = NACR = 1 

Não = NACR = 0 

NSR = Não sei responder = R1 = 1 

 

 

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

NSR = Não Souberam responder; 

QR = Quantidade de respostas na pesquisa. 

Meta: 2023≥80%; 2028≥100%; 2038≥100% 

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

 

 

 

Sim = NACs = 1 

Não = NACs = 0 

NSR = Não sei responder = NACS 
= 1 

 

 

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

NSR2 = Não Souberam responder; 

QR = Quantidade de respostas na pesquisa. 

Meta: 2023≥60%; 2028≥75%; 2038≥100% 

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

 

Sim = CCDRS = 6 

Não = CCDRS = 1 

Parcialmente = CCDRS = 3 

Não sei responder = CCDRS = 1 
 

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

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

QR3 = Quantidade de respostas na pesquisa. 

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

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

 

Ótimo = ACGRS = 5 

Bom = ACGRS = 4 

Regular = ACGRS = 3 

Ruim = ACGRS = 2 

Péssimo = ACGRS = 1 

Não sei responder = ACGRS = 1 

Fonte: Elaborado por Floram. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

381 

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

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

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

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

22 OFICINAS DE VALIDAÇÃO DO PERS/RO 

22.1 Da mobilização social e divulgação 

O processo de mobilização e divulgação das Oficinas foi desempenhado pela equipe da SEDAM, 
com apoio da empresa Floram Engenharia e Meio Ambiente Ltda, sendo utilizados vários 
dispositivos de mídia e materiais gráficos como: 

Confecção de 400 folders/convite para divulgação e mobilização social para participação nas 
oficinas, informando data, horário, local, objetivos, dentre outros ( 

Figura 22.1 e Figura 22.2); 

➢ Divulgação em sites oficiais do Governo do Estado de Rondônia e da SEDAM, com 
chamamento da população para participação das Oficinas; 

➢ Redes sociais; 

➢ Divulgação nas principais Rádios AM/FM locais sobre o evento; 

➢ Divulgação porta-a-porta junto às instituições de ensino Federais, Estaduais e Municipais, 
públicas e privadas, órgãos e instituições públicas Municipais e Estaduais, Agências 
Reguladoras, Ministério Público, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associações e 
Cooperativas de Catadores, outros.  

➢ Disponibilização de plataforma on-line para inscrições para as oficinas pelos interessados 
disponível em http://coreh.sedam.ro.gov.br/inscricao/. 

http://coreh.sedam.ro.gov.br/inscricao/
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Figura 22.1 – Folder impresso para divulgação e mobilização social para as oficinas (Frente). 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

383 

 

Figura 22.2 - Folder impresso para divulgação e mobilização social para as oficinas (Verso) 

22.2 Metodologia das Oficinas 

Todo o contexto preparatório para a realização das oficinas aconteceu obedecendo as seguintes 
etapas: 

ETAPA HORÁRIO ACONTECIMENTO 

1ª 07:30–08:15 
Credenciamento dos participantes e entrega dos kits de pastas personalizadas contendo 
caneta e bloco de anotações. 

2ª 08:15-08:30 Composição da mesa de abertura dos trabalhos com as autoridades presentes 

3ª 08:30-10:00 
Apresentação dos resultados dos trabalhos de elaboração PERS e dos produtos que o 
compõe. 

4ª 10:00-10:20 Intervalo – Cofee-Break 

5ª 10:20-11:50 Formação dos grupos de trabalho para discussão das metas propostas para o PERS/RO 

6ª 11:50-12:45 
Plenária para apresentação do resultado dos trabalhos em grupo, apresentado pelos próprios 
integrantes 

7ª 12:45-13:00 Encerramento. 

22.3 Conteúdo da apresentação dos trabalhos realizados 

A apresentação dos trabalhos montada para as oficinas abordou todas as fases e etapas de 
elaboração do PERS e, além disso, teve enfoque inicial na sua definição e importância para o 
Estado de Rondônia. Como determinado pelo próprio Termo de Referência e também sugerido 
pela equipe técnica da SEDAM, o foco e temas principais aprofundados na apresentação foram: 
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a) Estudo de Regionalização – proposição de arranjos intermunicipais e unidades propostas 
para o gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios; 

b) Estudos de prospecção e escolha do cenário de referência, e; 

c) Diretrizes e estratégias para a implementação do PERS/RO. 

A seguir descreve-se um resumo sucinto do que foi abordado em cada um dos slides 
apresentados nas oficinas: 

1º) Slide de abertura; 

2º) Apresentação da equipe técnica da Floram Engenharia e Meio Ambiente Ltda envolvida 
na elaboração do PERS/RO; 

3º) Das etapas e responsabilidades para elaboração do PERS, sendo a responsabilidade 
de sua elaboração compartilhada por todos; 

4º) Informação dos Termos de Referência do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério 
das Cidades para justificar que as informações, proposições e unidades sugeridas pela 
empresa nos relatórios do PERS/RO seguem aquelas orientadas pelo Governo Federal; 

5º) Apresentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, como marco 
legal de maior importância sobre a questão de resíduos sólidos, e suas consequências 
para a sociedade, estado e municípios; 

6º) Apresentação da finalidade e objetivo do PERS, enfatizando ser um instrumento de 
orientação e planejamento, mas não determinativo e impositivo; que deverá ser 
revisado a cada quatro anos; 

7º) Apresentação das diretrizes fundamentais do PERS/RO em consonância com a Lei 
12.305/2010 quanto à: não geração, redução, reuso, reciclagem tratamento de resíduos 
e disposição final; 

8º) Apresentação do andamento da elaboração do PERS/RO, havendo iniciado em 2013. 

9º) Apresentação do Estudo de Regionalização e Proposição dos Arranjos 
Intermunicipais e proposição de unidades de gerenciamento de resíduos. Foram 
explicados e justificados alguns dos critérios técnicos e socioeconômicos para o estudo 
de regionalização intermunicipal, citando alguns 

a. Distância entre Municípios; 

b. Condições de acesso; 

c. População total a ser atendida; 

d. Volume de resíduos gerados;  

e. Restrições ambientais para implantação de unidades (áreas indígenas, proteção 
ambiental, etc); 

f. Outros... 

Foi apresentado 3 propostas de regionalização: 

g. Mostrou-se a situação atual do estado de Rondônia em relação aos municípios que 
já possuem disposição de resíduos em Aterros Sanitários, com ênfase aos 2 
grandes e principais Consórcios já existentes no estado, o CISAN-Central e o 
CIMCERO; 

h. Apresentação da proposta de regionalização da empresa Floram com base nos 
critérios estabelecidos (informando que esses são sugeridos pelo próprio 
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Ministérios do Meio Ambiente para esse tipo de estudo), com divisão do estado de 
Rondônia em 10 regiões de planejamento e gestão de resíduos  

i. Apresentação da proposta da SEDAM de arranjos intermunicipais, que também 
subdividiu o estado em 10 regiões para o gerenciamento de resíduos sólidos. 

Também foi apresentado cada uma das unidades de gerenciamento de resíduos, 
explicando a sua finalidade e importância, sendo elas: 

a. Locais de entrega voluntária; 

b. Pontos de entrega voluntária; 

c. Unidades de triagem; 

d. Unidades de compostagem; 

e. Área de triagem e transbordo de resíduos da construção; 

f. Estação de transbordo ou transferência de resíduos; 

g. Aterros sanitários; 

h. Encerramento e remediação de lixões 

Foi dado ênfase que o PERS/RO não define ou estabelece os critérios técnicos 
construtivos dessas unidades, informando que isso somente ocorrerá em etapa posterior, 
quando da contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos básicos 
executivos até o licenciamento ambiental dessas unidades. 

10º) Apresentação do estudo de Prospecção e escolha do cenário de referência. 
Explicação das premissas para a elaboração dos cenários, sendo estabelecidos 3: 
Tendência, Possível e Desejável; 

11º) Apresentação do projeto de Elaboração das diretrizes e estratégias para a 
implementação do PERS/RO. Foi dado ênfase da importância do planejamento para a 
elaboração das diretrizes, metas, programas, projetos, ações para a implementação do 
PERS/RO e discutidos a importância do acompanhamento do mesmo pela população. 

12º) Foi dado destaque a importância da participação da população na construção e 
validação das metas propostas, uma vez que através destas tem-se a possibilidade de 
aferir e acompanhar a evolução da implementação do PERS e alcance dos objetivos 
estabelecidos. 

13º) Apresentação das demais etapas de elaboração do PERS; 

14º) Conclusão da apresentação. 

15º) Intervalo para o Coffee-Brake. 
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A seguir encontra-se apresentado os slides que foram apresentados nas oficinas (Figura 22.3).  
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22.4 Metodologia de trabalho utilizadas nas oficinas. 

A segunda parte das oficinas consistiu a formação de grupos de trabalho para análise das metas 
sugeridas no PERS para as seguintes tipologias de resíduos (Quadro 22.1): 

Quadro 22.1 – Tipologias de resíduos e quantidade de Metas propostas no PERS/RO 

TIPOLOGIA DE RESÍDUOS SIGLA METAS 

Resíduos Sólidos Urbanos RSU 99 

Resíduos de Estabelecimento Comerciais e Prestadores de Serviço RCPS 19 

Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico RSAN 9 

Resíduos Sólidos Industriais RSI 14 

Resíduos dos Serviços de Saúde RSS 18 

Resíduos de Construção Civil RCC 31 

Resíduos Agrossilvopastoris RAGRO 12 

Resíduos dos Serviços de Transporte RST 11 

Resíduos de Mineração RMIN 10 

Resíduos Sólidos de Logística Reversa RLR 17 

Para possibilitar a análise e apresentação de todos os grupos no tempo determinado, os 
participantes foram divididos em 4 grupos de trabalho, de acordo com a afinidade e interesse dos 
participantes, mas de forma a manter uma proporcionalidade de integrantes entre eles.  

Cada grupo ficou responsável pela análise de uma ou mais tipologia de resíduos (com o máximo 
de 3 tipologias), para que fosse possível a análise de todas metas dentro do prazo estipulado. 
Após a formação dos grupos, foi distribuído os formulários com as metas sugeridas, que deveriam 
ser discutidas dentro de cada grupo, de forma a acatá-la, rejeitá-la ou modificá-la. 

Antes da montagem dos grupos foi apresentada a metodologia dos trabalhos que seriam 
desenvolvidos conforme demonstrado abaixo (Figura 22.4). 
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Após conclusão dos trabalhos do grupo, as modificações propostas foram copiadas em um novo 
formulário, o qual foi apresentado por um ou mais membros do grupo para toda a plenária. 

Ressalta-se que cada grupo possuía autonomia para a discussão e modificação do seu tema 
específico, mas não podia intervir modificar as decisões de outro grupo de trabalho. 

22.5 DA OFICINA EM VILHENA 

Data: 11/06/2019. 

Hora: 08:00 as 13:00 

Local: Auditório da UNIR. 

Endereço: Av. 02 - Rotary Clube   nº 3756, Setor 10, Quadra 1, Lote Único, Bairro Jardim Social 

22.5.1 Registro fotográfico 
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Figura 22.3 – Mesa de recepção e credenciamento dos participantes da Oficina, com entrega das pastas 
personalizadas. 

   

Figura 22.4 – Recepção e credenciamento dos participantes. 

  

Figura 22.5 – Kit com as pastas fornecidos aos participantes da Oficina e parte da equipe da SEDAM 
envolvida no processo de divulgação e mobilização (Coordenadora e colaboradores)  

  

Figura 22.6 – Mesa de abertura da Oficina com presença autoridades Estadual, regional e local. Técnico 
representante da empresa FLORAM em apresentação dos produtos do PERS/RO.  
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Figura 22.7 – Vista do auditório da UNIR durante a Oficina. 

  

Figura 22.8 – Oficina de Trabalho com os grupos formados para a discussão e análise sobre as metas 
estabelecidas para cada tipologia de resíduos. 

  

Figura 22.9 – Trabalhos em grupos para discussão das metas do PERS/RO 
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Figura 22.10 – Apresentação dos representantes dos grupos mostrando os resultados obtidos e propostas 
dealterações das metas. 

  

Figura 22.11 – Apresentação dos resultados dos grupos de trabalho. 

  

Figura 22.12 –    Encerramento  da Oficina de Vilhena. A Coordenadora da Coordenadoria de Recursos 
Hídricos, Sra. Thatyana Rodrigues e o Sr. Paulo Sérgio, fiscal do contrato de elaboração do PERS/RO.   
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22.5.2 Ata de Reunião da Oficina de Vilhena 
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Figura 22.13 – Ata de audiência da Oficina realizada no município de Vilhena. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

 

      403 

 

22.5.3 Lista de presença dos participantes e inscritos 
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22.6 Resultado dos trabalhos da Oficina em Vilhena 

LEGENDA: 

• PI – Previsto inicialmente; 

• Vil. – Vilhena; 

•     - Textos originais, 

•     -  Textos modificados pelos grupos de trabalho 

22.6.1 Das propostas de alterações das metas apresentadas 

22.6.1.1 Metas para os Resíduos Sólidos Urbanos - RSU 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

1
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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  

100  -  -   

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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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

50 80 100  -  Sugestão acatada 

RSU-1.3.1. Municípios com rotina de gravimetria estabelecida 50 100 100  -   

Sugestão não acatada devido às 
dificuldades técnicas e operacionais da 
gravimetria, necessitando de 
capacitação e treinamentos  

RSU-1.4.1. Elaboração e revisão dos instrumentos normativos 100  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos 
sólidos urbanos 

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

50 100 100  -  Sugestão acatada 

RSU-1.4.3. Revisão da Lei Estadual nº 1145/2012 100  -  -   

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 

- 50 100 100   Sugestão acatada 

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

100  -  -   

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 

 -  80 100 100   Sugestão acatada 

RSU-1.8.1. Criação e implantação de conselhos estaduais e municipais 
de resíduos sólidos e demais mecanismos que assegurem a 
participação da sociedade na gestão participativa dos 
resíduos sólidos 

100  -  -  

O Grupo sugeriu por excluir essa meta 
de criação de conselho estadual e 
municipal de resíduos. Sugestão não 
acatada. 

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 

100 50 - 100 -  Sugestão acatada 

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, 

100  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

estadual e municipal.  

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  -  -  Sugestão acatada 

RSU-1.8.7. Fundos Municipais de Resíduos Sólidos implantados - 100 100  -  
O Grupo entendeu ser possível a 
criação dos Fundos Municipais nos 
primeiros 4 anos. Sugestão acatada. 

RSU-1.9.1. Desenvolvimento de indicadores de gestão e monitoramento 
de resíduos sólidos 

100  -  -  

Grupo sugeriu excluir esse item. 
Sugestão não acatada uma vez ser 
importante a criação de indicadores 
para o monitoramento da gestão dos 
resíduos sólidos. 

RSU-1.9.2. Relatórios anuais de acompanhamento  100  -  -   

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

100  -  -   

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

100  -  -   

RSU-1.12.1.Promover pelo menos um curso/treinamento por ano, 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  -  -  Sugestão acatada 

RSU-1.13.1.Promover pelo menos um curso/treinamento, 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  -  -  Sugestão acatada 

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

50  100  -   

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

100  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

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

50  100  -   

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

40 60 80 100 -  Sugestão acatada 

RSU-1.18.1. Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos 
implantado  

100  -  -   

2
. 

N
ã
o

 g
e

ra
ç
ã
o

 e
 r

e
d

u
ç
ã

o
 d

e
 R

S
U

 

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

- 50 100 100 -  Sugestão acatada 

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 

- 100 100  -  
Sugestão acatada. O grupo entende 
que este item está encontra-se 
relacionado o item RSU 2.1.1. 

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

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 

100  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

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

100  -  -   

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

- 100 100  -  Sugestão acatada 

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 

- 100 100    Sugestão acatada 

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

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

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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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

10 25 25 50 50 75 Sugestão acatada 

RSU-3.6.1. Realizar, no âmbito da SEDAM (Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental), campanhas anuais de 

100  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

comunicação e mobilização social, sobre a temática da 
segregação e coleta seletiva 

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

100  -  -   

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

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

10 25 25 50 50 75 Sugestão acatada 

RSU-3.9.1. Programas de incentivo à compostagem caseira implantados, 
com desconto na taxa de lixo para as famílias que 
segregarem os resíduos secos dos úmidos 

50 100 100  -  

Sugestão não acatada. Essa proposta 
não é viável tecnicamente em virtude 
das dificuldades operacionais para a 
definição dos critérios para o 
cadastramento das casas com 
separação dos resíduos.  

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

RSU-3.11.1. Idem Meta RSU-2.4.2 100  -  -   

RSU-3.12.1. Idem Meta RSU-3.2.1 500  100  -   

RSU-3.13.1. Idem Meta RSU-3.8.1 10  25  50   

RSU-3.13.2.  Criação de estímulos fiscais para a implantação e operação 
de empresas de manejo, transformação, tratamento e 
reciclagem de resíduos 

 100     
Sugestão não acatada. Já está previsto 
no item RSU 2.4.2. 

RSU-3.13.3. Dividir o Estado em 8 microrregiões para melhor gestão dos 
resíduos  

      

Sugestão não acatada. A subdivisão do 
estado em microrregiões carece de um 
amplo e complexo estudo conforme já 
foi apresentado no produto do PERS, 
sendo proposto uma subdivisão em 10 
regiões. 

RSU-3.13.4. Criar política estadual de RSU e dimensionar e equacionar 
os custos da gestão de RSU junto aos município 

      
Sugestão não acatada. Já existe uma 
política estadual de RSU e a mesma 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

deverá ser revista e atualizada pelo 
estado. Os custos do manejo de 
resíduos sólidos serão administrados 
pelos consórcios. 
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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-4.2.1. Desenvolver programa de assistência técnica às cooperativas 
de catadores por parte do governo do Estado de Rondônia 

100  -  -   

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

100  -  -   

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

100  -  -   

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

100  -  -   

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

- 100 100    Sugestão acatada 

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

100  -  -   

RSU-4.7.1. Cadastros municipais de catadores e carroceiros instituídos 100  -  -   

RSU-4.8.1. Redes de cooperativas instituídas -  100  -   

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

100  -  -   

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

100  -  -   

RSU-4.10.1. Executar projetos sociais para trabalhadores provenientes 
dos lixões  

100  -  -   

RSU-4.10.2. Elaborar guia técnico para contratação de cooperativas na 100  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

prestação de serviços públicos de coleta seletiva 

RSU-4.10.3. Cooperativas atuando na coleta seletiva municipal19 -  20  50   
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RSU-5.1.1. Idem Meta RSU-2.6.1 100  -  -   

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 

- 50 100 100 -  Sugestão acatada 

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

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

100  -  -   

RSU-5.5.1. Lixões encerrados em todos os municípios do estado 100  -  -   

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

50  100  -   

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

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

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

100  -  -   

RSU-5.10.1. Idem Meta RSU-5.6.1 50  100  -   

6
. 

S i s t e m a  d e  l i m p e z a  u r b a n a
 

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

- 50 100 100 -  Sugestão acatada 

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

- 50 100 100 -  Sugestão acatada 

 
19 Percentual em relação ao número de cooperativas em função do total cadastradas no estado e municípios, conforme previsto na metas RSU-4.6.1. 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

RSU-6.3.1. Idem Meta RSU-1.12.1 100  -  -   

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

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

-  100  -   

RSU-6.6.1. Apoiar, por meio de instrumentos fiscais, 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-6.7.1. Comitês de Limpeza Urbana criados nos municípios com 
população acima de 10 mil habitantes em 2018 

100  -  -   

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

100  -  -   

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

RSU-6.10.1. Idem Meta RSU-6.2.1 -  -  -   
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RSU-7.1.1. Consórcios públicos instituídos -  100  -   

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

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

100  -  -   
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22.6.1.2 Metas para os resíduos comerciais e de prestadores de serviço – RSCP 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RSCP. 

22.6.1.3 Metas para os resíduos de saneamento Básico – RSAN 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RSAN. 

22.6.1.4 Metas para os resíduos sólidos Industriais – RSI 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS – PERS/RO 

EIXO 
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  
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RSI-1.1.1. Realização do inventário estadual de RSI 30 70 100 100 -  Sugestão acatada 

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 

30 50 80 100 -  Sugestão acatada 

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 
 

50  80 100 -  Sugestão acatada 

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

- 30 100  -   

RSI-1.3.1. Treinamento e capacitação de equipe para fiscalização nas 
indústrias quanto ao  manejo dos RSI. Provimento por parte do estado de 
cargos e contratação de profissional multidisciplinar capacitados.  

20 50 100 100 -  

O grupo propôs a exclusão do texto da 
meta original com sua substituição. 
Sugestão não acatada uma vez que os 
órgãos ambientais estaduais e municipais já 
contam, ou deveriam contar com equipe de 
fiscalização, devendo esta ser treinada e 
capacitada regularmente. A contratação 
desses profissionais deverá ser via 
concurso público.  

RSI-1.3.2. Apresentação pelas indústrias cadastradas no sistema de 
informações de certificado de destinação ou disposição final dos resíduos, 

20 30 80 100 -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS – PERS/RO 

EIXO 
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

emitido por empresa credenciada e licenciada para o seu recebimento 

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

20 30 80 80 - 100 Sugestão acatada 

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 

30 50 70 100 -  Sugestão acatada 
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RSI-2.1.1. Sistema de logística reversa dos RSI implantado e fiscalizado 
pelo estado das empresas cadastradas 

30  80  - 100 Sugestão acatada 

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)  

30  80  - 100 Sugestão acatada 

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

- 50 100  -  Sugestão acatada 

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 

30  100 80 - 100 Não acatado 

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

- 50 100  -  Sugestão acatada 

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

20 30 60 100 100  Sugestão acatada 
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22.6.1.5 Metas para os resíduos dos serviços de saúde - RSS 

METAS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  
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RSS-1.1.1. Inventário estadual de RSS realizado 50 100 100  -  Sugestão acatada 

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 

50 80 80 100 -  Sugestão acatada 

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 

50 80 80 100 -  Sugestão acatada 

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

50 80 80 100 -  Sugestão acatada 

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

50 80 80 100 -  Sugestão acatada 

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 

50 80 100 100 -  Sugestão acatada 

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

50 100 80  100  Sugestão acatada 

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  

50 100 80  100  Sugestão acatada 

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  -   

RSS-1.7.1. Idem Meta RSS 1.2.1 50  100  -   

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

50 100 100  -  Sugestão acatada  

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

30 100 60  80  
Foi informado pelo grupo que todos os 
municípios já são atendidos por 
empresas privadas de coleta e 
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METAS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

tratamento de RSS. Sugestão acatada. 

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

100  -  -   
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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-2.2.1. 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-2.3.1. Cadastramento e licenciamento de empresas privadas  
de manejo de RSS interessadas em atuar no estado 

50  100  -   

RSS-2.4.1. Disposição final adequada de RSS 50 80 80 100 100  Sugestão acatada 

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

 100     
Inclusão de novo item pelo grupo. 
Sugestão acatada 
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22.6.1.6 Metas para os resíduos da construção civil - RCC 

METAS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  
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RCC-1.1.1. Inventário estadual de RCC elaborado, com revisão a cada 4 
anos 

-  100  -   

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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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

50  100  -   

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

30 100 90  -  Sugestão acatada 

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 70 100 -  Sugestão acatada 

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

20  60  80 100 Sugestão acatada 

RCC-1.6.1. Planos Municipais de gerenciamento de RCC elaborados 50 100 100  -  Sugestão acatada 

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

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

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

40 100 80  -  Sugestão acatada 

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

40 100 80  -  Sugestão acatada 

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  80  100   
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RCC-2.1.1. Parcerias com instituições de ensino e governamentais para o 
desenvolvimento de alternativas e novas tecnologias de reciclagem de RCC 

- 50 100 100 -  Sugestão acatada 

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

30  70  100   

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

30 50 70 100 -  Sugestão acatada 

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

20  70  100  v 

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  -   

RCC-2.5.1. Idem Meta RCC-2.2.1 30 50 70 100 -  Sugestão acatada 

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

20 50 50 70 70 100 Sugestão acatada 

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

20 50 70 70 -  Sugestão acatada 

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

50 100 100  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  

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-3.1.1. Fiscalização e regularização ambiental, junto ao estado ou 

município, de unidades de destinação e disposição de RCC 
20 50 80 80 - 100 Sugestão acatada 

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

20  60  80   

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

50  80  -   

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  -   

 

22.6.1.7 Metas para os resíduos agrossilvopastoris – RAGRO 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS (RAGRO) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  
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RAGRO-1.1.1. Realização do inventário estadual de RAGRO, com revisão  
a cada 4 anos 

50 75 100  -  Sugestão acatada 

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  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS (RAGRO) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

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

30 50 80 100 -  Sugestão acatada 

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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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-1.6.1. 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-2.1.1. 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 

30 50 70  - 100 Sugestão acatada 

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

20 50 50 100 -  Sugestão acatada 

RAGRO2.3.1. Idem Meta RAGRO 1.6.1. 30  70  100   

RAGRO 2.4.1. Idem Meta RAGRO 2.1.1 30  70  -   

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

- 100 100  -  Sugestão acatada 

 

22.6.1.8 Metas para os resíduos dos serviços de transporte – RST 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RST. 

22.6.1.9 Metas para os resíduos de logística reversa – RL 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RL. 
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22.6.1.10 Metas para os resíduos de mineração - RMIN 

METAS RESÍDUOS SÓLDIOS DE MINERAÇÃO / PERS/RO 

EIXO 
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE )PI) PI VIL. PI VIL. PI VIL.  
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RMIN-1.1.1. Inventário estadual de RMIN realizado 50 75 100  -  Sugestão acatada 

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 

30 50 80 100 100  Sugestão acatada 

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

50  100  -   

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

30  80  - 100 Sugestão acatada 

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

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

30 50 60 100 100   

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  -   
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RMIN-2.1.1. Disposição adequada de RMIN 30 50 70 100 100  Sugestão acatada 

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 

- 80 100 100 -  Sugestão acatada 

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

- 50 100 100 -  Sugestão acatada 
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22.6.2 Registro das fichas distribuídas aos grupos para anotação das proposições 
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22.6.3 Lista de presença dos integrantes dos Grupos de Trabalho 
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22.7 DA OFICINA EM JI-PARANÁ 

Data: 14/06/2019. 

Hora: 08:00 as 13:00 

Local: Auditório da Câmara Municipal de Ji-Paraná. 

Endereço: Rua 02 de Abril  nº 1571, Bairro Urupá. 

22.7.1 Registro Fotográfico 

  

Figura 22.14 – Banner colocado na frente da Câmara de Vereadores de Ji-Paraná e cartazes postos pela 
Cooperativa de catadores presente ao avento. 

  

Figura 22.15 – Mesa de recepção e credenciamento dos participantes da Oficina, com entrega das pastas 
personalizadas. 

  

Figura 22.16 – Mesa de abertura da oficina com as autoridades regionais e locais. Vista do auditório da 
câmara de vereadores de Ji-Paraná. 
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Figura 22.17 - Vista do auditório da câmara de vereadores de Ji-Paraná. 

  

Figura 22.18 - Vista do auditório da câmara de vereadores de Ji-Paraná. 

  

Figura 22.19 – Apresentação dos produtos e resultados do PERS/RO pelo técnico da empresa FLORAM. 
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Figura 22.20 – Oficina de Trabalho com os grupos formados para a discussão e análise sobre as metas 
estabelecidas para cada tipologia de resíduos. 

  

Figura 22.21 – Grupos de trabalho formados para análise e validação das metas propostas. 

  

Figura 22.22- Apresentação dos representantes dos grupos mostrando os resultados obtidos e propostas de 
alterações das metas. 
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Figura 22.23 – Apresentação dos resultados dos grupos de trabalho. 

  

Figura 22.24 – Encerramento da Oficina com apresentação de parte da Equipa da SEDAM envolvida 
diretamente nos trabalhos de mobilização e acompanhamento do PERS/RO. 
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22.7.2 Ata de Reunião da Oficina em Ji-Paraná 
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Figura 22.25 – Ata de reunião da Oficina realizada em Ji-Paraná 
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22.7.3 Lista de presença dos participantes e inscritos 
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Figura 22.26 – Lista de Presença dos participantes da Oficina em Ji-Paraná. 

22.8 Resultados dos trabalhos da Oficina em Ji-Paraná 

22.8.1 Das propostas de alterações das metas apresentadas 
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22.8.1.1 Metas para os Resíduos Sólidos Urbanos - RSU 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  
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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  

100 50 - 100 -  Sugestão acatada 

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 

50  100  -   

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

50 100 100  -  Sugestão acatada 

RSU-1.3.1. Municípios com rotina de gravimetria estabelecida. Atualização 
dos dados de composição gravimétrica dos RSU dos 
municípios 

50 25 100 50 -  100 
O grupo propôs a alteração do texto 
para um melhor entendimento e 
aplicabilidade. Sugestão acatada. 

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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

RSU-1.4.3. Revisão da Lei Estadual nº 1.145/2002, que Institui a Política, 
cria o Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 
Estado de Rondônia, e dá outras providências. 

100  -  -   

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    Sugestão acatada 

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

100  -  -   

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 

 -  100 100    Sugestão acatada 

RSU-1.8.1. Criação e implantação de conselhos estaduais e municipais 100  -  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

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 

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 

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 100  -  -   

RSU-1.8.7. Fundos Municipais de Resíduos Sólidos Meio Ambiente 
implantados 

  100  -  Sugestão não acatada 

RSU-1.9.1. Desenvolvimento de indicadores de gestão e monitoramento 
de resíduos sólidos Item igual ao 1.2.1. Excluir. 

100  -  -  Item excluído por estar repetido. 

RSU-1.9.2. Relatórios anuais de acompanhamento  100  -  -   

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

100  -  -   

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

100 70 - 100 -  Sugestão acatada 

RSU-1.12.1. Promover pelo menos um curso/treinamento por ano, tendo 
como público- alvo os servidores estaduais e municipais que 
atuem direta ou indiretamente com a temática de gestão de 
resíduos sólidos  

100  -  -   

RSU-1.13.1. Promover pelo menos um curso/treinamento, bianualmente, 
tendo como público-alvo servidores estaduais e municipais 

100  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

que atuem direta ou indiretamente com avaliação de impactos 
ambientais relacionadas à temática dos resíduos sólidos 

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

50  100  -   

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

100  -  -   

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

50  100  -   

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

40  80  -   

RSU-1.18.1. Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos 
implantado  

100  -  -   
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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-2.2.1. Priorizar nas compras públicas serviços e produtos com 
tecnologia que permitam a significativa redução da geração de 
resíduos 

- 50 100 100 -  Sugestão acatada 

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 

- 50 100 100 -  Sugestão acatada 

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

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 

100  -  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

Lei nº 9795/99 

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

100  -  -   

RSU-2.7.1. Promover acordos de cooperação e convênios com instituições 
de pesquisa, ONGs e Universidades 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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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-3.2.1. Instituir, periodicamente, a coleta seletiva nos estabelecimentos 
públicos estaduais e municipais 

- 100 100  -  Sugestão acatada 

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 

- 50 100    Sugestão acatada 

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

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

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, 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 

50  100  -   

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

10 25 25 50 50 100 Sugestão acatada 

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, campanhas semestrais 
anual de comunicação e mobilização social sobre a temática da 

100  -  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

coleta seletiva 

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

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

10 25 25 50 50 100 Sugestão acatada 

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

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

RSU-3.11.1. Idem Meta RSU-2.4.2 100  -  -   

RSU-3.12.1. Idem Meta RSU-3.2.1 50 100 100  -  Sugestão acatada 

RSU-3.13.1. Idem Meta RSU-3.8.1 10 25 25 50 50 100 Sugestão acatada 
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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-4.2.1. Desenvolver programa de assistência técnica às cooperativas 
de catadores por parte do governo do Estado de Rondônia 

100  -  -   

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

100  -  -   

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

100  -  -  Sugestão acatada 

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

100  -  -   

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

-  100     

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

100  -  -   

RSU-4.7.1. Cadastros municipais de catadores e carroceiros instituídos 100  -  -  

O grupo sugeriu por excluir esse item. 
Sugestão acatada uma vez que tanto 
os catadores e carroceiros deverão 
estar integrados às cooperativas ou 
associações de catadores cadastradas. 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

RSU-4.8.1. Redes de cooperativas instituídas - 50 100  -  Sugestão acatada 

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

100  -  -  Sugestão acatada 

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  -  -  Sugestão acatada 

RSU-4.10.2. Executar projetos sociais para trabalhadores provenientes dos 
lixões  

100  -  -   

RSU-4.10.3. Elaborar  Lei estadual guia técnico para contratação de 
cooperativas e associações na prestação de serviços públicos 
de coleta seletiva 

100  -  -  Sugestão acatada 

RSU-4.10.4. Cooperativas atuando na coleta seletiva municipal20 -  20  50   
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RSU-5.1.1. Idem Meta RSU-2.6.1 100  -  -   

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  -  Sugestão acatada 

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

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

100  -  -   

RSU-5.5.1. Lixões encerrados em todos os municípios do estado 100 50 - 100 -  

Sugestão acatada. Para o 
encerramento dos lixões são 
necessárias os locais de disposição 
final devidamente construídos e 
operantes, o que ocorre normalmente 
em médio prazo. 

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

50  100  -   

 
20 Percentual em relação ao número de cooperativas em função do total cadastradas no estado e municípios, conforme previsto na metas RSU-4.6.1. 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

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

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

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

100  -  -   

RSU-5.10.1. Idem Meta RSU-5.6.1 50  100  -   
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RSU-6.1.1. Cobertura integral dos municípios pelos serviços de limpeza 
urbana 

- 50 100  -  Sugestão acatada 

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

- 50 100  -  Sugestão acatada 

RSU-6.3.1. Idem Meta RSU-1.12.1 100  -  -   

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

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

- 50 100  -  Sugestão acatada 

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  -  -  Sugestão acatada 

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

100  -  -   

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

100  -  -   

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

RSU-6.10.1.Idem Meta RSU-6.2.1 -  -  -   
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RSU-7.1.1. Consórcios públicos instituídos -  100  -   

RSU-7.2.1. Idem Meta RSU-3.4.2 -  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (rsu) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

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

100  -  -  Sugestão acatada 

RSU-7.2.3. 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 -  -  
Sugestão acatada. Inserida no Item 
4.13.1 do relatório de meta 

RSU-7.2.4. Criação de bolsa reciclagem de incentivo às organizações de 
catadores de acordo com a produção mensal. 

- 100 -  -  
Sugestão acatada. Inserida no Item 
4.13.2 do relatório de meta 

RSU-7.2.5. Criação de incentivos fiscais na comercialização de produtos 
recicláveis para as organizações de catadores 

- 100 -  -  
Sugestão acatada. Inserida no Item 
4.13.3 do relatório de meta 

 

22.8.1.2 Metas para os resíduos comerciais e de prestadores de serviço – RSCP 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RSCP. 

22.8.1.3 Metas para os resíduos de saneamento Básico – RSAN. 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RSAN. 
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22.8.1.4 Metas para os resíduos sólidos Industriais - RSI 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS (rsi) 

EIXO 
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  
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RSI-1.1.1. Realização do inventário estadual de RSI 30 100 100  -  Sugestão acatada 

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 

30 100 80  -  Sugestão acatada 

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 

50 100 80  -  Sugestão acatada 

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

- 100 100  -  Sugestão acatada 

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

20 100 100  -  Sugestão acatada 

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 

20 100 80  -  Sugestão acatada 

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

20 50 80 100 -  Sugestão acatada 

RSI-1.4.1. Sistema de informações sobre RSI implantado, com plataforma 
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 

30 50 70 100 -  Sugestão acatada 
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RSI-2.1.1. Sistema de logística reversa dos RSI implantado 30 100 80  -  Sugestão acatada 

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 

30 50 80 80 -  Sugestão acatada 

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

- 100 100  -  Sugestão acatada 

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 

30  100  -  Sugestão acatada 

RSI-2.4.1. Incentivos fiscais para implantação de empresas interessadas no - 100 100  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS (rsi) 

EIXO 
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

manejo dos RSI 

RSI-2.5.1. Destinação e disposição final adequada dos RSI 20 80 60 100 100  Sugestão acatada 

 

22.8.1.5 Metas para os resíduos dos serviços de saúde - RSS 

METAS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – (RSS) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  
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RSS-1.1.1. Inventário estadual de RSS realizado 50 70 100 100 -  Sugestão acatada 

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 

50 80 80 100 -  Sugestão acatada 

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 

50 80 80 100 -  Sugestão acatada 

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

50 50 80 75 - 100 Sugestão acatada 

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

50  80 100 -  Sugestão acatada 

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 

50  100  -   

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

50  80  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  

50 80 80 100 100  Sugestão acatada 

RSS-1.6.1. Resíduos não perigosos gerados nos estabelecimentos de  50  80  - 100 Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – (RSS) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

saúde devidamente segregados e destinados à cooperativas de catadores  
de coleta seletiva e reciclagem  

RSS-1.7.1. Idem Meta RSS 1.2.1 50  100  -   

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

50 70 100 100 -  Sugestão acatada 

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

30  60  80   

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

100  -  -   
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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-2.2.1. 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 -  -  Sugestão acatada 

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

50  100  -   

RSS-2.4.1. Disposição final adequada de RSS 50  80  100   
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22.8.1.6 Metas para os resíduos da construção civil - RCC 

METAS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  
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RCC-1.1.1. Inventário estadual de RCC elaborado, com revisão a cada 4 
anos 

-  100  -  

O grupo propôs a retirada da 
obrigatoriedade da revisão do inventário 
estadual de RCC; o que não foi acatado 
dada a necessidade dessa revisão em 
razão do caráter dinâmico da geração 
desses resíduos e seu manejo. 

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 

50  100  -   

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 50 - 100 -  

O grupo sugeriu a retirada da tipificação dos 
grandes geradores, aplicando a exigência a 
todos os geradores. Sugestão não acatada 
uma vez que grande parte dos resíduos de 
construção são geradas em 
imóveis/residências particulares, e não é 
possível exigir do cidadão comum tal 
informação.  

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 

50  100  -   

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

50  100  -   

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

30  90  -   

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

- 30 70  - 90  

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

20 30 60  80   

RCC-1.6.1. Planos Municipais de gerenciamento de RCC elaborados 50  100  -   

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

50  100  -   

RCC-1.6.3. Implementação de normas regulamentadoras a respeito da 
responsabilidade do poder público na gestão de RCC gerados em pequenos 

100  -  -   
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METAS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

volumes, inclusive quanto à cobrança pelos serviços de coleta 

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 

50  100  -   

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

40 100 80  -  
O grupo entende ser possível estabelecer a 
cobrança pelo manejo público dos RCC em 
100% no curto prazo. Sugestão acatada 

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

40  80  - 100 Sugestão acatada 

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  80 100 100  
O grupo sugeriu antecipar para 100% a 
médio prazo o cumprimento da meta. 
Sugestão acatada. 
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RCC-2.1.1. Parcerias com instituições de ensino e governamentais para o 
desenvolvimento de alternativas e novas tecnologias de reciclagem de RCC 

-  100  -   

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

30 50 70 100 100  Sugestão acatada 

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

30  70  - 100 Sugestão acatada 

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

20  70  100   

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  -   

RCC-2.5.1. Idem Meta RCC-2.2.1 30  70  -   

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

20  50  70 100 Sugestão acatada 

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

20  70  -   

RCC-2.7.1. Cadastramento municipal de todos os coletores de RCC, sendo 50  100  -   
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METAS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

estes pessoas físicas ou jurídicas 

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  - 100 Sugestão acatada 
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 RCC-3.1.1. Fiscalização e regularização ambiental, junto ao estado ou 

município, de unidades de destinação e disposição de RCC 
20  80  - 100 Sugestão acatada 

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

20  60  80 100 Sugestão acatada 

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

50  80  - 100 Sugestão acatada 

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  -   

 

22.8.1.7 Metas para os resíduos agrossilvopastoris - RAGRO 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS (RAGRO) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  
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RAGRO-1.1.1. Realização do inventário estadual de RAGRO, com revisão  
a cada 4 anos 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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

30  80  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS (RAGRO) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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-1.6.1. 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-2.1.1. 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 

30 100 70  -  Sugestão acatada 

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

20 50 50 100 -  Sugestão acatada 

RAGRO2.3.1. Idem Meta RAGRO 1.6.1. 30  70  100   

RAGRO 2.4.1. Idem Meta RAGRO 2.1.1 30 100 70  -  Sugestão acatada 

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

- 100 100  -  Sugestão acatada 

 

22.8.1.8 Metas para os resíduos dos serviços de transporte – RST 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RST. 
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22.8.1.9 Metas para os resíduos de mineração - RMIN 

METAS RESÍDUOS SÓLDIOS DE MINERAÇÃO (RMIN) 

EIXO TEMÁTICO META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE )PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

1
 -

 G
e

s
tã

o
 e

 g
e

re
n

c
ia

m
e

n
to

 d
o

s
 R

e
s
íd

u
o

s
 d

a
 

M
in

e
ra

ç
ã

o
 -

 R
M

IN
 

RMIN-1.1.1. Inventário estadual de RMIN realizado 50 75 100  -  Sugestão acatada 

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 

30  80  100  Sugestão acatada 

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

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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

30 60 80 100 -  Sugestão acatada 

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

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

30 60 60 80 100  Sugestão acatada 

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  -   
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RMIN-2.1.1. Disposição adequada de RMIN 30  70  100   

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 

-  100  -   

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

- 25 100  -  Sugestão acatada 
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22.8.1.10 Metas para os resíduos de logística reversa - RL 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGÍSTICA REVERSA (RL) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E 
ANÁLISE TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  
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 RLR-1.1.1. inventário com a quantificação de resíduos com LR implementada  
no Estado 

- 30 100  -  Sugestão acatada 

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

50  100  -   

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  -  -  Sugestão acatada 

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.  

25 50 75 100 100  Sugestão acatada 

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

50  75  100   

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

30 70 80 100 100  Sugestão acatada 

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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RLR-2.1.1. RLR devidamente destinados para a reciclagem; 30 70 70 100 100  Sugestão acatada 

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

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

- 30 100  -  Sugestão acatada 

RLR-2.4.1. Cooperativas e associações de catadores contribuindo para a  80  100  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGÍSTICA REVERSA (RL) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E 
ANÁLISE TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI JI-P. PI JI-P. PI JI-P.  

gestão e manejo dos RLR 

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

20 50 50 100 70  Sugestão acatada 
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22.8.2 Registro das fichas distribuídas aos grupos para anotação das proposições 
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22.8.3 Lista de presença dos integrantes dos Grupos de Trabalho 
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22.9 DA OFICINA EM PORTO VELHO 

Data: 17/06/2019. 

Hora: 08:00 as 13:00 

Local: Auditório da UNIRON. 

Endereço: Av. Rio Madeira, 3288 - Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho - RO 

22.9.1 Registro fotográfico 

   

Figura 22.27 – Mesa de recepção e credenciamento dos participantes da Oficina, com entrega das pastas 
personalizadas. 

  

Figura 22.28 – Kit com as pastas fornecidos aos participantes da Oficina e parte da equipe da SEDAM 
envolvida no processo de divulgação e mobilização. 
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Figura 22.29 – Mesa de abertura da Oficina com presença autoridades.  

   

Figura 22.30 – Vista do auditório da UNIRON durante a Oficina e um dos grupos de trabalho formado para 
discussão das metas. 

   

Figura 22.31 – Apresentação dos representantes dos grupos mostrando os resultados obtidos e propostas de 
alterações das metas. 
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Figura 22.32 –  Mesa de encerramento  da Oficina de Porto Velho, com pronunciamento da Coordenadora da 
Coordenadoria de Recursos Hídricos.   
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22.9.2 Lista de presença dos participantes e inscritos 
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22.9.3 Ata de Reunião da Oficina de Porto Velho 
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Figura 22.33 – Imagem da Ata de audiência da Oficina realizada no município de Vilhena. 

22.10 Resultado dos trabalhos da Oficina em Porto Velho 

22.10.1 Das propostas de alterações das metas apresentadas 
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22.10.1.1 Metas para os Resíduos Sólidos Urbanos - RSU 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  
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RSU-1.1.3. Criação e estruturação de setores/departamentos para gestão 
das informações de RSU no estado e municípios  

100  -  -   

RSU-1.1.4. Disponibilizar pelo menos um técnico para gerenciar as 
informações de resíduos sólidos para cada 30 mil habitantes  

100  -  -   

RSU-1.2.4. Desenvolvimento de indicadores de gestão e monitoramento de 
resíduos sólidos 

100  -  -   

RSU-1.2.5. Sistematização das informações de limpeza urbana nos 
municípios do estado 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

RSU-1.2.6. Desenvolver sistemas integrados de tecnologia da informação 
para gestão dos RSU gerados nos municípios 

50  100  -   

RSU-1.3.2. Municípios com rotina de gravimetria estabelecida. Estabelecer 
rotina de gravimetria municipal 

50  100  -   Sugestão acatada 

RSU-1.4.4. Elaboração e revisão dos instrumentos normativos 
relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos 

100  -  -   

RSU-1.4.5. Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais 
e/ou Intermunicipais elaborados 

50  100  -   

RSU-1.4.6. Revisão da Lei Estadual nº 1145/2012 100  -  -   

RSU-1.5.2. Desenvolver e implementar o programa Plano estadual de 
gestão de resíduos sólidos nas unidades administrativas 
vinculadas à administração direta e indireta do Estado de 
Rondônia 

- 40 100    Sugestão acatada 

RSU-1.6.2. Implantação de sistema estadual de fiscalização integrada da 
gestão de resíduos sólidos 

100  -  -   

RSU-1.7.3. Criar mecanismos para controle e fiscalização quanto ao uso 
dos repasses financeiros do estado para a gestão dos resíduos 
sólidos nos municípios rondonienses 

80 100 100  -  Sugestão acatada 

RSU-1.7.4. Intensificação das ações de fiscalização ambiental sobre as 
áreas de disposição final de resíduos e rejeitos que operam no 
estado 

 -  100 100     

RSU-1.8.8. Criação e implantação de conselhos estaduais e municipais de 
resíduos sólidos ou de saneamento e demais mecanismos que 
assegurem a participação da sociedade na gestão participativa 

100  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

dos resíduos sólidos 

RSU-1.8.9. Estimular pesquisa na área de tecnologia ambiental voltada 
para soluções que minimizem os impactos ambientais 
decorrentes do gerenciamento e resíduos sólidos 

100  -  -   

RSU-1.8.10.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. 

- 50 100  -  Sugestão acatada 

RSU-1.8.11.Implementação e monitoramento de ações de educação 
ambiental nas instituições de ensino público da rede federal, 
estadual e municipal.  

100  -  -   

RSU-1.8.12.Regulação da prestação de serviços de resíduos sólidos 
implantados 

100  -  -   

RSU-1.8.13.Fundo Estadual de Resíduos Sólidos implantado 100  -  -   

RSU-1.8.14.Fundos Municipais de Resíduos Sólidos implantados -  100  -   

RSU-1.9.3. Desenvolvimento de indicadores de gestão e monitoramento de 
resíduos sólidos 

100  -  -   

RSU-1.9.4. Relatórios anuais de acompanhamento da gestão dos resíduos 100  -  -   

RSU-1.10.2.Aprovação da Lei do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 
 

100  -  -   

RSU-1.11.2.Municípios com legislação sobre gestão de resíduos sólidos 
sancionadas 

100  -  -   

RSU-1.12.2.Promover pelo menos um curso/treinamento por ano, tendo 
como público- alvo os servidores estaduais e municipais que 
atuem direta ou indiretamente com a temática de gestão de 
resíduos sólidos 

100  -  -   

RSU-1.13.2.Promover pelo menos um curso/treinamento, bianualmente, 
tendo como público-alvo servidores estaduais e municipais que 
atuem direta ou indiretamente com avaliação de impactos 

100  -  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

ambientais relacionadas à temática dos resíduos sólidos 

RSU-1.14.2. Inventários de resíduos realizados nas comunidades e povos 
tradicionais formalmente reconhecidos 

50  100  -   

RSU-1.15.2. Estudo técnico de viabilidade do Fundo Estadual de Resíduos 
Sólidos 

100  -  -  
Excluir. Sugestão acatada pois remete à 

meta 1.8.6. 

RSU-1.16.2. Infraestrutura para gestão de resíduos implantada conforme 
previsão nos planos de resíduos estadual e/ou intermunicipais 

50  100  -   

RSU-1.17.2. Municípios organizados em consórcios públicos com atuação 
na área de gestão de resíduos sólidos 

40  80  -   

RSU-1.18.2. Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos 
implantado  

100  -  -   
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RSU-2.1.3. Desenvolvimento de campanhas e ações voltadas para a 
temática do consumo consciente 

100  -  -   

RSU-2.1.4. Desenvolver ações que incentivem a propagação da cultura do 
Lixo Zero 

100  -  -   

RSU-2.2.2. Priorizar nas compras públicas serviços e produtos com 
tecnologia que permitam a significativa redução da geração de 
resíduos 

- 50 100  -  Sugestão acatada 

RSU-2.3.2. 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  -  Sugestão acatada 

RSU-2.4.4. Realizar acordos de cooperação com instituições que atuem 
na adoção de medidas para melhoria da gestão dos resíduos 
sólidos 

100  -  -   

RSU-2.4.5. Realizar estudo técnico sobre viabilidade de benefícios fiscais 
para serviços e produtos associadas à melhoria da gestão dos 
resíduos sólidos 

100  -  -   

RSU-2.4.6. Incluir as diretrizes de gestão ambiental na rotina da 
administração pública do estado e dos municípios 
rondonienses 

100  -  -   

RSU-2.5.2. Idem Meta RSU-2.2.1 -  100  -   

RSU-2.6.3. Promover ações de educação ambiental com temas voltados 
para o consumo consciente, redução e não geração de 
resíduos, destinação e disposição final adequadas 

100  -  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

RSU-2.6.4. Fiscalizar a adoção das práticas de educação ambiental junto 
aos diferentes segmentos da sociedade 

100  -  -   

RSU-2.7.2. Promover acordos de cooperação e convênios com instituições 
de pesquisa, ONGs, Universidades para o desenvolvimento de 
soluções voltadas para eliminação e redução da geração de 
resíduos, reuso, reciclagem, tratamento e disposição final 
adequada 

100  -  -   

RSU-2.7.3. Que todo setor público do executivo estadual e municipal seja 
responsabilizado e obrigado para a promoção das ações em 
educação ambiental; 

 100     Sugestão acatada 

RSU-2.7.4. Centros de educação ambiental itinerantes.    100   Sugestão acatada 
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RSU-3.1.2. 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-3.2.4. Instituir, periodicamente, a coleta seletiva nos 
estabelecimentos públicos estaduais e municipais e também a 
A3P 

- 100 100  -  Sugestão acatada 

RSU-3.2.5. 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, com apresentação 
de PGRS. 

- 100 100    Sugestão acatada 

RSU-3.2.6. Idem Meta RSU-3.1.1 100  -  -   

RSU-3.3.2. Idem Meta RSU-3.1.1 100  -  -   

RSU-3.4.3. 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-3.4.4. Instituir 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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

RSU-3.5.2. Maior número possível de municípios com coleta seletiva 
implantada 

10 20 25 50 50 100 Sugestão acatada 

RSU-3.6.3. 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-3.6.4. Realizar, no âmbito dos municípios, campanhas semestrais de 
comunicação e mobilização social sobre a temática da coleta 
seletiva 

100  -  -   

RSU-3.7.2. Idem Meta RSU-3.1.1 100  -  -   

RSU-3.8.2. Municípios com infraestruturas para segregação e coleta 
seletiva implantadas 

10 20 25 50 50 100  

RSU-3.9.2. Programas de incentivo à compostagem caseira implantados 50  100  -   

RSU-3.10.2. Idem Meta RSU-2.4.2 100  -  -   

RSU-3.11.2. Idem Meta RSU-2.4.2 100  -  -   

RSU-3.12.2. Idem Meta RSU-3.2.1 500  100  -   

RSU-3.13.5. Idem Meta RSU-3.8.1 (excluir) 10  25  50  Sugestão acatada 
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RSU-4.1.2. Formalizar normas, nos âmbitos estadual e municipal, que 
desburocratizem o processo de criação de cooperativas e 
associações de catadores 

100  -  -   

RSU-4.2.2. Desenvolver programa de assistência técnica às cooperativas 
de catadores por parte do governo do Estado de Rondônia 

100  -  -   

RSU-4.3.3. Desenvolver programa estadual de apoio à implantação de 
cooperativas e associações de catadores 

100  -  -   

RSU-4.3.4. Instituir mecanismos de contrapartida a crimes ambientais por 
meio da concessão e/ou doação de equipamentos para 
cooperativas e associações de catadores 

100  -  -   

RSU-4.4.2. Instituir, no âmbito do governo estadual, programa de 
capacitação continuada para cooperativas e associações de 
catadores 

100  -  -   



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

      580 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

RSU-4.5.2. Instituir programa de apoio e convênios entre indústria da 
reciclagem e cooperativas e associação de catadores  

-  100     

RSU-4.6.2. Cadastro estadual de cooperativas e associações de catadores 
de material reciclável instituído 

100  -  -   

RSU-4.7.2. Cadastros municipais de catadores e carroceiros instituídos 100  -  -   

RSU-4.8.2. Redes de cooperativas instituídas - 50 100  -  Sugestão acatada 

RSU-4.9.2. Estudos de viabilidade econômica para garantia de preços 
mínimos para a venda de material reciclável realizados 

100  -  -   

RSU-4.10.2. Incluir no orçamento estadual e municipal despesas para o 
fomento de atividades relacionadas às atividades de 
catadores de material reciclável 

100 50 -  -  Sugestão acatada 

RSU-4.10.4. Executar projetos sociais para trabalhadores provenientes 
dos lixões  

100  -  -   

RSU-4.10.5. Elaborar guia técnico para contratação de cooperativas na 
prestação de serviços públicos de coleta seletiva 

100  -  -   

RSU-4.10.6. Cooperativas atuando na coleta seletiva municipal21 -  20  50   
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RSU-5.1.2. Idem Meta RSU-2.6.1 100  -  -   

RSU-5.2.4. Estruturas para disposição final implantadas 100  -  -   

RSU-5.2.5. Estruturas para destinação final implantadas 50  100  -   

RSU-5.2.6. Programas, planos e procedimentos de gestão de resíduos 
sólidos implantados 

- 50 100  -  Sugestão acatada 

RSU-5.3.2. Idem Meta RSU-5.2.1 100  -  -   

RSU-5.4.2. Cadastro estadual de áreas impactadas pela disposição 
inadequada de resíduos sólidos urbanos implantado 

100  -  -   

RSU-5.5.2. Lixões encerrados em todos os municípios do estado 100  -  -   

 
21 Percentual em relação ao número de cooperativas em função do total cadastradas no estado e municípios, conforme previsto na metas RSU-4.6.1. 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

RSU-5.6.2. Programas de recuperação das áreas impactadas por lixão 
executados  

50  100  -   

RSU-5.7.2. Idem Meta RSU-5.2.1 100  -  -   

RSU-5.8.2. Acordos de gestão compartilhada efetivados 100  -  -   

RSU-5.9.2. Estudo para avaliação e viabilidade do aproveitamento 
energético do biogás gerado em aterros sanitários realizado 

100  -  -   

RSU-5.10.2. Idem Meta RSU-5.6.1 50  100  -   
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RSU-6.1.2. Cobertura integral dos municípios pelos serviços de limpeza 
urbana 

- 50 100  -  Sugestão acatada 

RSU-6.2.2. Municípios com serviços de limpeza urbana adequados em 
termos de pessoal e infraestrutura 

- 50 100  -  Sugestão acatada 

RSU-6.3.2. Idem Meta RSU-1.12.1 100  -  -   

RSU-6.4.2. Serviços compartilhados de limpeza urbana instituídos - 50 100  -  Sugestão acatada 

RSU-6.5.2. Instituir procedimentos e medidas que reduzam os custos 
operacionais dos serviços de limpeza urbana 

- 50 100  -  Sugestão acatada 

RSU-6.6.3. Apoiar, por meio de instrumentos fiscais, convênios e/ou 
concessões a estruturação dos serviços de limpeza urbana 
nas comunidades rurais 

100  -  -   

RSU-6.6.4. 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-6.7.2. Comitês de Limpeza Urbana criados nos municípios com 
população acima de 10 mil habitantes em 2018 

100  -  -   

RSU-6.8.2. Instituir legislação para orientar processo de cobrança dos 
serviços de limpeza urbana considerando o perfil do usuário 

100  -  -   

RSU-6.9.2. Idem Meta RSU-3.5.1 10  25  50   

RSU-6.10.2. Idem Meta RSU-6.2.1 -  -  -   
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RSU-7.1.2. Consórcios públicos instituídos -  100  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023)  
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTA INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

RSU-7.2.3. Idem Meta RSU-3.4.2 -  -  -   

RSU-7.2.4. Reuniões anuais de gestão com consórcios públicos de 
resíduos sólidos 

100  -  -   

RSU-7.2.5. Instituir a legislação que condicione a liberação da Licença de 
operação para aterros sanitários que fomentar a criação e 
apoio às cooperativas e associações de catadores operando 
dentro dos limites do aterro 

- 100 -  -  Sugestão acatada 

RSU-7.2.6. Criar bolsa reciclagem de incentivo às organizações de 
catadores de acordo com a produção mensal 

- 100 -  -  Sugestão acatada 

RSU-7.2.7. Incentivos fiscais para a comercialização de produtos 
recicláveis para as organizações de catadores 

- 100 -  -  Sugestão acatada 

22.10.1.2 Metas para os resíduos comerciais e de prestadores de serviço – RSCP 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RSCP. 

22.10.1.3 Metas para os resíduos de saneamento Básico – RSAN 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RSAN. 
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22.10.1.4 Metas para os resíduos sólidos Industriais – RSI 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS – PERS/RO 

EIXO 
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  
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RSI-1.1.1. Realização do inventário estadual de RSI 30 75 100  -  Sugestão acatada 

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 

30 50 80 100 -  Sugestão acatada 

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 
 

50  80 100 -  Sugestão acatada 

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

- 30 100  -  Sugestão acatada 

RSI-1.3.1. Treinamento e capacitação de equipe multidisciplinar para 
fiscalização nas indústrias quanto ao  manejo dos RSI, com criação de 
cargos para tal finalidade 

20 50 100  -  Sugestão acatada 

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 

20 30 80 100 -  Sugestão acatada 

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

20  80  -   

RSI-1.4.1. Sistema de informações sobre RSI implantado, com plataforma 
on-line 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 

30 50 70 100 -  Sugestão acatada 
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I RSI-2.1.1. Sistema de logística reversa dos RSI implantado e fiscalizado 

pelo estado e municípios 
30  80  -  Sugestão acatada 

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 comprovação documental. 

30  80 100 -  Sugestão acatada 

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

-  100  -   

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 

30 50 100  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS – PERS/RO 

EIXO 
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

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

- 50 100  -  Sugestão acatada 

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

20 50 60 100 100  Sugestão acatada 

 

22.10.1.5 Metas para os resíduos dos serviços de saúde - RSS 

METAS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  
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RSS-1.1.1. Inventário estadual de RSS realizado 50 100 100  -  Sugestão acatada 

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 

50 100 80  -  Sugestão acatada 

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 

50 100 80  -  Sugestão acatada 

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

50  80 100 -  Sugestão acatada 

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

50 100 80  -  Sugestão acatada 

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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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

50  80 100 100  Sugestão acatada 

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

50  80 100 100  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – PERS/RO 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

cadastrada e devidamente licenciada  

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  

50 100 80  -  Sugestão acatada 

RSS-1.7.1. Idem Meta RSS 1.2.1 50  100  -   

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

50  100  -   

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

30  60  80   

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

100  -  -   

2
 -

 T
ra

ta
m

e
n

to
 e

 D
e

s
ti
n

a
ç
ã

o
 a

d
e

q
u

a
d

a
 d

e
 R

S
S

 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-2.2.1. 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-2.3.1. Cadastramento e licenciamento de empresas privadas  
de manejo de RSS interessadas em atuar no estado 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

RSS-2.4.1. Disposição final adequada de RSS 50 100 80  100  Sugestão acatada 

RSS-2.5.1. Criar polos ou complexos regionais com 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   

Sugestão NÃO acatada. O estado de 
Rondônia já é contemplado com 
empresas privadas de tratamento de 
RSS. A implantação de complexos 
públicos para tratamento de RSS são 
muito dispendiosos e necessitam de mão 
de obra especializada para a sua 
operacionalização e manutenção. Que 
cada gerador que se responsabilize por 
seus resíduos conforme previsto em lei.   

22.10.1.6 Metas para os resíduos da construção civil - RCC 
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METAS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  
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RCC-1.1.1. Inventário estadual de RCC elaborado, com revisão a cada 4 
anos 

-  100  -  
Sugestão não acatada. A revisão do 
inventário deve acompanhar a revisão do 
PERS. 

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 

50  100  -   

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  -  -  Sugestão acatada. 

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 

50  100  -   

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

50  100  -   

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

30  90  -   

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

-  70  -   

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

20  60  80   

RCC-1.6.1. Planos Municipais de gerenciamento de RCC elaborados 50  100  -   

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

50  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 

50  100  -   

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

40 100 80  -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

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

40  80  -   

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  80  100   
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RCC-2.1.1. Parcerias com instituições de ensino e governamentais para o 
desenvolvimento de alternativas e novas tecnologias de reciclagem de RCC 

-  100  -   

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

30  70  100   

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

30  70  -   

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

20  70  100   

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  -   

RCC-2.5.1. Idem Meta RCC-2.2.1 30  70  -   

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

20  50  70   

RCC-2.6.2. Aproveitamento pelo poder público municipal dos resíduos de 
RCC reciclados 

20  70  -   

RCC-2.7.1. Cadastramento municipal de todos os coletores de RCC, sendo 
estes pessoas físicas ou jurídicas 

50  100  -   

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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METAS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

3
 -

 D
e
s
ti
n

a
ç
ã

o
 e

 

d
is

p
o

s
iç

ã
o

 f
in

a
l 

a
d

e
q

u
a

d
a

 d
e

 R
C

C
 RCC-3.1.1. Fiscalização e regularização ambiental, junto ao estado ou 

município, de unidades de destinação e disposição de RCC 
20  80  - 100 Sugestão acatada 

RCC-3.2.1. Limpeza, remediação e recuperação de locais clandestinos de 
disposição de RCC 

20  60  80 100 Sugestão acatada 

RCC-3.2.2. Fiscalização municipal para coibir a disposição irregular de RCC 
e autuação dos infratores 

50  80  - 100 Sugestão acatada 

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  -   

 

 

 

22.10.1.7 Metas para os resíduos agrossilvopastoris – RAGRO 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS (RAGRO) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  
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RAGRO-1.1.1. Realização do inventário estadual de RAGRO, com revisão  
a cada 4 anos 

50 75 100  -  Sugestão acatada 

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-1.3.1. Intensificação das ações de monitoramento e  
fiscalização quanto à gestão e Gerenciamento de resíduos  
agrossilvopastoris 

30 50 80 100 -  Sugestão acatada 
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS (RAGRO) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

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 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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-1.7.1. Capacitação ambiental dos pequenos produtores e  
agricultores para a otimização da produção agrícola, com  
reaproveitamento dos resíduos (compostagem) e adequado gerenciamento  
dos RAGRO 

30  70  100   
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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 

30 50 70 75 - 100 Sugestão acatada 

RAGRO-2.2.1. Realização de compostagem em locais com grande  
geração de resíduos orgânicos como subprodutos da produção  
agrossilvopastoril 

20 50 50 100 -  Sugestão acatada 

RAGRO2.3.1. Idem Meta RAGRO 1.6.1. 30  70  100   

RAGRO 2.4.1. Idem Meta RAGRO 2.1.1 30 50 70 75 - 100 Sugestão acatada 

RAGRO 2.5.1. Incentivo fiscal para iniciativa de uso de biodigestores  
de RAGRO para a geração de energia 

- 100 100  -  Sugestão acatada 

 

22.10.1.8 Metas para os resíduos dos serviços de transporte – RST 

Não houve propostas ou sugestões para alterações das metas previstas para os RST. 

22.10.1.9 Metas para os resíduos de logística reversa – RL 

METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGÍSTICA REVERSA (RL) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 
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DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  
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 RLR-1.1.1. inventário com a quantificação de resíduos com LR implementada  
no Estado 

- 100 100  -  Sugestão acatada 

RLR-1.2.1. Desenvolvimento de sistema de informação para cadastro de  
empresas fabricantes e revendedores de RLR 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

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; 

50 100 100  -  Sugestão acatada 

RLR-1.3.3. Acordos implementados com instituições de ensino 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.  

25  75  100   

RLR-1.3.6. População, revendedores, técnicos e gestores devidamente  
capacitados através de cursos de Educação Ambiental continuada sobre  
os RLR. 

50  75  100  Sugestão acatada 

RLR-1.4.1. Intensificação das ações de fiscalização quanto ao manejo dos RLR  
obrigatória, em especial aqueles considerados como resíduos perigosos; 

30 50 80 100 100  Sugestão acatada 

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 75 100  -  Sugestão acatada 

RLR-1.4.3. Exigir para grandes geradores a declaração quantitativa e 
 qualitativa anual dos  resíduos de logística reversa encaminhados para  
destinação adequada; 

30 100 80  -  Sugestão acatada 
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RLR-2.1.1. RLR devidamente destinados para a reciclagem; 30 50 70 75 100  Sugestão acatada 

RLR-2.2.1. Idem meta RLR-1.3.6. 50  75  100   

RLR-2.3.1. Incentivos fiscais para implantação de empresas interessadas na  
reciclagem dos RLR 

- 100 100  -  Sugestão acatada 

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-2.5.1. Incorporação e utilização dos produtos oriundos da reciclagem  
de pneus e seus derivados em obras de engenharia, geração de energia,  
incorporação ao asfalto, outros. 

20  50  70   
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METAS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGÍSTICA REVERSA (RL) 

EIXO  
TEMÁTICO 

META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE (PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

RLR-2.5.2. Fomento, apoio e capacitação para regularizar as cooperativas e 
com assessoria jurídica. 

 80  100   Sugestão acatada 

RLR-2.5.3. PEV de resíduos eletrônicos implantados nos municípios com  
População acima de 50.000 habitantes 

 100     Sugestão acatada 

 

22.10.1.10 Metas para os resíduos de mineração - RMIN 

METAS RESÍDUOS SÓLDIOS DE MINERAÇÃO - RMIN 

EIXO TEMÁTICO META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE )PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  
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RMIN-1.1.1. Inventário estadual de RMIN realizado 50 75 100  -  Sugestão acatada 

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 

30 50 80 100 100  Sugestão acatada 

RMIN-1.2.2. Apresentação do PGRS ao órgão ambiental, acompanhado de 
Anotação de Responsabilidade Técnica, como item obrigatório e 
indispensável para o licenciamento 

50 50 100  -   

RMIN-1.2.3. Intensificação das ações de fiscalização quanto à gestão dos 
RMIN, por parte dos geradores, com acompanhamento do Estado 

30  80  - 100  

RMIN-1.3.1. Idem Metas RMIN-1.2.1 e RMIN-1.2.2 50  100  -   
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METAS RESÍDUOS SÓLDIOS DE MINERAÇÃO - RMIN 

EIXO TEMÁTICO META 

CURTO 
PRAZO 

(2019-2023) 
(%) 

MÉDIO 
PRAZO 

(2024-2028) 
(%) 

LONGO 
PRAZO 

(2029-2038) 
(%) 

SUGESTÃO DO GRUPO E ANÁLISE 
TÉCNICA 

DIRETRIZ METAS PREVISTAS INICIALMENTE )PI) PI PVH. PI PVH. PI PVH.  

RMIN-1.4.1. Treinamento em educação ambiental dos funcionários como 
item integrante para o licenciamento em até um após a emissão da licença 
ambiental, com renovação semestral  

30 50 60 100 100  

Acatado parcialmente. Foi acatado a 
obrigatoriedade de treinamento de 
educação em temas ambientais dos 
funcionários como condicionante da 
Licença ambiental de operação. Mas não 
foi acatado a sua obrigatoriedade de 
realização semestral. 

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
 -
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R
M
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RMIN-2.1.1. Disposição adequada de RMIN 30 50 70 100 100  Sugestão acatada. 

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 

- 50 100  -  Sugestão acatada. 

RMIN-2.3.1. Incentivos fiscais para implantação de empresas interessadas 
no manejo dos RMIN 

- 50 100  -  Sugestão acatada 
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20.10.2 Registro das fichas distribuídas aos grupos para anotação das proposições 
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22.10.2 Lista de presença dos integrantes dos Grupos de Trabalho 
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Figura 22.34 – Lista de presença dos grupos de trabalho 
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23 DO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PERS/RO 

23.1 Informações gerais 

23.1.1 Da mobilização social e divulgação 

O processo de mobilização e divulgação do Seminário foi desempenhado pela equipe da SEDAM, 
com apoio da empresa Floram Engenharia e Meio Ambiente Ltda, sendo utilizados vários 
dispositivos de mídia e materiais gráficos como: 

Confecção de 300 folders/convite para divulgação e mobilização social para participação no 
Seminário, informando data, horário, local, objetivos, dentre outros  

Figura 22.1 e Figura 22.2); 

➢ Divulgação em sites oficiais do Governo do Estado de Rondônia e da SEDAM, com 
chamamento da população para participação do Seminário; 

➢ Redes sociais; 

➢ Divulgação nas principais Rádios AM/FM locais sobre o evento; 

➢ Divulgação porta-a-porta junto às instituições de ensino Federais, Estaduais e Municipais, 
públicas e privadas, órgãos e instituições públicas Municipais e Estaduais, Agências 
Reguladoras, Ministério Público, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associações e 
Cooperativas de Catadores, outros.  

➢ Disponibilização de plataforma on-line para inscrições para o Seminário pelos interessados 
disponível em http://coreh.sedam.ro.gov.br/inscricao/. 

 

http://coreh.sedam.ro.gov.br/inscricao/
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Figura 23.1 – Folder impresso para divulgação e mobilização social para o Seminário (Frente). 

 

Figura 23.2 - Folder impresso para divulgação e mobilização social para o Seminário (Verso) 

23.1.2 Metodologia do Seminário de divulgação do PERS em Porto Velho 

Todo o contexto preparatório para a realização do Seminário aconteceu obedecendo as seguintes 
etapas: 

ETAPA HORÁRIO ACONTECIMENTO 

1ª 07:30–08:00 
Credenciamento dos participantes e entrega dos kits de pastas personalizadas contendo 
caneta e bloco de anotações. 

2ª 08:00-08:30 Composição da mesa de abertura dos trabalhos com as autoridades presentes 

3ª 08:30-11:00 
Apresentação dos resultados dos trabalhos de elaboração PERS e dos produtos que o 
compõe. 

4ª 11:00-12:45 
Realização de plenária geral para seção de perguntas dos participantes aos técnicos da 
empresa Floram. 

5ª 12:45:13:00 Encerramento 

23.1.3 Conteúdo da apresentação dos trabalhos realizados 

A apresentação dos trabalhos montada para o Seminário abordou todas as fases e etapas de 
elaboração do PERS e, além disso, teve enfoque inicial na sua definição e importância para o 
Estado de Rondônia, bem como nos resultados obtidos, com enfoque nas Metas estipuladas, com 
a participação da sociedade rondoniense para os 20 anos de horizonte do PERS. Foram 
abordados os seguintes temas: 

d) Resultados dos Estudos de Regionalização – as propostas estabelecidas para os arranjos 
intermunicipais e unidades propostas para o gerenciamento de resíduos sólidos nos 
municípios; 
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e) O Cenário de referência escolhido; 

f) As diretrizes e estratégias definidas para a implementação do PERS/RO. 

g) Alguns dos planos e programas estabelecidos para a efetivação das propostas do PERS; 

h) Algumas das Metas elaboradas com a participação social para o horizonte de 20 anos do 
PERS.  

A seguir descreve-se um resumo sucinto do que foi abordado em cada um dos slides 
apresentados no Seminário: 

1º) Slide de abertura; 

2º) Apresentação da equipe técnica da Floram Engenharia e Meio Ambiente Ltda envolvida 
na elaboração do PERS/RO; 

3º) Das etapas e responsabilidades para elaboração do PERS, sendo a responsabilidade 
de sua elaboração compartilhada por todos; 

4º) Informação dos Termos de Referência do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério 
das Cidades para justificar que as informações, proposições e unidades sugeridas pela 
empresa nos relatórios do PERS/RO seguem aquelas orientadas pelo Governo Federal; 

5º) Apresentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, como marco 
legal de maior importância sobre a questão de resíduos sólidos, e suas consequências 
para a sociedade, estado e municípios; 

6º) Apresentação da finalidade e objetivo do PERS, enfatizando ser um instrumento de 
orientação e planejamento, mas não determinativo e impositivo; que deverá ser 
revisado a cada quatro anos; 

7º) Apresentação das diretrizes fundamentais do PERS/RO em consonância com a Lei 
12.305/2010 quanto à: não geração, redução, reuso, reciclagem tratamento de resíduos 
e disposição final; 

8º) Apresentação das Etapas da elaboração do PERS/RO, que teve seu início em 2013. 

9º) Apresentação do resultado do Estudo de Regionalização e Proposição dos Arranjos 
Intermunicipais e proposição de unidades de gerenciamento de resíduos. Foram 
explicados e justificados alguns dos critérios técnicos e socioeconômicos para o estudo 
de regionalização intermunicipal, citando alguns 

a. Distância entre Municípios; 

b. Condições de acesso; 

c. População total a ser atendida; 

d. Volume de resíduos gerados;  

e. Restrições ambientais para implantação de unidades (áreas indígenas, proteção 
ambiental, etc); 

f. Outros... 

Foi apresentado 3 propostas de regionalização: 

g. Mostrou-se a situação atual do estado de Rondônia em relação aos municípios que 
já possuem disposição de resíduos em Aterros Sanitários, com ênfase aos 2 
grandes e principais Consórcios já existentes no estado, o CISAN-Central e o 
CIMCERO; 
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h. Apresentação da proposta de regionalização da empresa Floram com base nos 
critérios estabelecidos (informando que esses são sugeridos pelo próprio 
Ministérios do Meio Ambiente para esse tipo de estudo), com divisão do estado de 
Rondônia em 10 regiões de planejamento e gestão de resíduos  

i. Apresentação da proposta da SEDAM de arranjos intermunicipais, que também 
subdividiu o estado em 10 regiões para o gerenciamento de resíduos sólidos. 

Também foi apresentado cada uma das unidades de gerenciamento de resíduos, 
explicando a sua finalidade e importância, sendo elas: 

i. Locais de entrega voluntária; 

j. Pontos de entrega voluntária; 

k. Unidades de triagem; 

l. Unidades de compostagem; 

m. Área de triagem e transbordo de resíduos da construção; 

n. Estação de transbordo ou transferência de resíduos; 

o. Aterros sanitários; 

p. Encerramento e remediação de lixões 

Foi dado ênfase que o PERS/RO não define ou estabelece os critérios técnicos 
construtivos dessas unidades, informando que isso somente ocorrerá em etapa posterior, 
quando da contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos básicos 
executivos até o licenciamento ambiental dessas unidades. 

10º) Apresentação do estudo de Prospecção e escolha do cenário de referência. 
Explicação das premissas para a elaboração dos cenários, sendo estabelecidos 3: 
Tendência, Possível e Desejável; 

11º) Apresentação as Diretrizes e Estratégias definidas a implementação do PERS/RO. 
Foi dado ênfase na importância do planejamento para a elaboração das diretrizes, 
metas, programas, projetos, ações para a implementação do PERS/RO e discutidos a 
importância do acompanhamento do mesmo pela população. 

12º) Apresentado as evidências e resultados das 3 oficinas realizadas para a proposição 
das Metas do PERS, sendo elas realizadas nos municípios de Vilhena, Ji-Paraná e 
Porto Velho.  

13º) Apresentação das demais etapas de elaboração do PERS; 

14º) Conclusão da apresentação; 

15º) Encerramento da apresentação e início da seção de perguntas pelos participantes; 

16º) Respostas dos questionamentos feitos pelos técnicos da empresa Floram. 
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A seguir encontra apresentado os slides que foram apresentados no Seminário (Figura 22.3). 
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Figura 23.3 – Slides da apresentação do Seminário com o resultado dos trabalhos do PERS/RO. 

23.1.4 Metodologia de trabalho utilizada no Seminário. 

A segunda parte do Seminário consistiu na abertura para os participantes se manifestarem 
através de questionamentos e perguntas sobre o conteúdo apresentado e outros assuntos 
relacionados ao PERS/RO, bem como apresentação de sugestões e/ou críticas. 

Diante disso, alguns participantes se manifestaram pessoalmente através do microfone, já outros 
optaram por escrever as perguntas e questionamentos e apresentar à mesa para que fosse lido e 
respondido. 

23.2 DO SEMINÁRIO EM PORTO VELHO 

Data: 06/08/2019. 

Hora: 08:00 as 13:00 

Local: Teatro Guaporé. 

Endereço: Rua Tabajara, 148, Bairro Olaria, Porto Velho - RO 

23.2.1 Registro fotográfico 
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Figura 23.4 – Mesa de recepção e credenciamento dos participantes do Seminário, com entrega das pastas 
personalizadas. 
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Figura 23.5 – Mesa de abertura do Seminário com presença autoridades.  

  

Figura 23.6 – Vista do auditório do Teatro Guaporé durante Seminário de Divulgação do PERS. 

    

Figura 23.7 – Mesa com os técnicos da Floram para respostas aos questionamentos. 
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23.2.2 Lista de presença dos participantes e inscritos 
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Figura 23.8 – Lista de Presença dos participantes e inscritos no  Seminário de Divulgação do PERS – PARTE 1 
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Figura 23.9 – Lista de Presença dos participantes e inscritos no  Seminário de Divulgação do PERS – PARTE 2 
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Figura 23.10 – Lista de Presença dos participantes e inscritos no  Seminário de Divulgação do PERS. 
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23.2.3 Ata de Reunião do Seminário de Porto Velho 
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Figura 23.11 – Imagem da Ata de audiência do Seminário realizada no município de Vilhena. 
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23.2.4 Dos questionamentos e perguntas formuladas pelos participantes. 
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25 ANEXO 1 - MODELO DE MATRIZ PARA SELEÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO 
DAS UNIDADES DE DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS 

Matriz para seleção de glebas potencialmente utilizáveis unidade de disposição final de rejeitos 

Município Pesquisado 

Código IBGE: ____     Nome: ___ 

TÉCNICOS-FINACEIROS / AMBIENTAIS 
PONTUAÇÃO 

BÁSICA 
Peso* 

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA 

Gleba nº. 1  Gleba nº. 2  
Gleba nº. 

3  

Localização          

no território do município 5 
4    

fora do município(1) 1 

Área disponível / utilizável       

acima de 60 hectares 5 

5    entre 50 e 60 hectares 3 

menos de 50 hectares 1 

Uso da terra       

Zona urbana (até 2 Km da cidade) 0 

5    Área suburbana (entre 2 a 5 Km da cidade) 2 

área rural (acima de 5 Km da cidade) 5 

Estado de degradação       

área preservada 0 

4    

estágio médio/avançado de regeneração 1 

estágio baixo de regeneração 3 

naturalmente degradada² 5 

artificialmente degradada (disposição de 
lixo/bota-fora)³ 

10 

Direção dos ventos       

do aterro para a cidade 0 
3    

da cidade para o aterro 5 

Custo presumível de desapropriação       

elevado 1 

1    
médio 3 

baixo 5 

sem custo para o município 10 

Evidências de lençol freático superficial       

Existentes 1 
5    

Inexistentes 5 

Vias de acesso à gleba       

pavimentação asfáltica 10 

4    

pavimentação primária (com possibilidade de 
uso permanente) 

5 

não pavimentada 1 

Inexistente 0 

Conformação topográfica       

favorável(4) 10 

3    razoável(4) 5 

desfavorável(4) 1 

Distância em relação ao centro de massa da 
coleta 

      

menor que 10 km 10 

5    entre 10 e 15 km 5 

maior que 15 km 0 

Infra-estrutura acessível       

rede de energia elétrica 1 

2    abastecimento de água(5) 2 

Inexistente 0 

Disponibilidade de jazidas de material de 
empréstimo 

      

na gleba, em volume suficiente(7) 10 

5    

na gleba, em volume insuficiente(7) 5 

a menos de 5 km 3 

entre 5 km e 10 km 1 

superior a 10 km / indisponível 0 
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Matriz para seleção de glebas potencialmente utilizáveis unidade de disposição final de rejeitos 

Município Pesquisado 

Código IBGE: ____     Nome: ___ 

TÉCNICOS-FINACEIROS / AMBIENTAIS 
PONTUAÇÃO 

BÁSICA 
Peso* 

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA 

Gleba nº. 1  Gleba nº. 2  
Gleba nº. 

3  

Existência de mananciais naturais na área de 
influência do aterro 

      

Inexistente 10 

4    

existente(s), sem uso humano e/ou por animais 
domésticos(8) 

5 

existente(s), com uso humano e/ou por animais 
domésticos restrito(9) 

1 

existente(s), com uso humano e/ou por animais 
domésticos amplo(10) 

0 

Cobertura vegetal natural, na gleba e entorno       

campo ralo, na gleba e no entorno 10 

3    
capoeira rala, na gleba e no entorno 5 

capoeira grossa, na gleba e no entorno 3 

mata densa, na gleba e no entorno 0 

Existência de aglomerados populacionais no 
entorno 

      

inexistentes (num raio de 5 km) 10 

5    
existentes, entre 2 km e 5 km 5 

existentes, entre 500 m e 2 km 1 

existentes, a menos de 500 m 0 

Visibilidade da gleba(11)       

gleba naturalmente protegida(12) 5 

3    
gleba parcialmente visível 3 

visão ampla, de passagem(13) 2 

visão ampla e permanente(14) 1 

TOTAIS      

* - A pontuação atribuída a cada parâmetro varia de 1 a 10, sendo a maior pontuação dada àquele considerado mais 
favorável para a implantação do projeto 
** - Peso atribuído em função da relevância do parâmetro para a seleção da gleba. 1 - muito baixa; 2 - baixa; 3 - média; 
4 - alta e 5 - muito alta.  
(1) Refere-se a glebas que, embora situadas no território de municípios vizinhos, possam ser utilizadas para instalação 
do aterro sanitário (com autorização formal do Executivo e do Legislativo do Município em que se localiza a gleba) 
(2) Voçorocas (naturais, ou indiretamente induzidas por ação antrópica), etc.  
(3) Pela ação mineradora, ou durante a implantação de rodovias, ferrovias, barragens, etc.  
(4) Refere-se à capacidade volumétrica aparente e à maior ou menor facilidade para implantação do aterro e sua 
infraestrutura essencial, inclusive vias de acesso internas à frente de serviço 
(5) A partir de rede adutora ou de captação em manancial existente e acessível no entorno 
(7) Durante a vida útil estimada do aterro. 
(8) A jusante, a menos de 2km 
(9) A jusante, a mais de 500m e em propriedades rurais esparsas 
(10) Manancial de abastecimento a aglomerados urbanos, a jusante. Mesmo que intermitente. 
(11) A partir de locais de uso público  
(12) Por acidentes topográficos e/ou maciços arbóreos densos e permanentes  
(13) A partir de rodovias, em trechos a montante da parcela a ser efetivamente utilizada  
(14) A partir de aglomerados urbanos situados a montante da parcela a ser efetivamente utilizada. 
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26 ANEXO 2 - MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DO PERS/RO 

PROJETO DE LEI Nº XXXX, DE XX DE XXXXX DE 20XX 

 

Institui o Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS/RO 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, 

Faço saber que o Poder Legislativo Estadual decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituído o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/RO), nos termos do 
anexo único, documento destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, 
humanos, econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de salubridade 
ambiental para a execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, em 
conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº 12.305/2010 e no Decreto Federal nº 
7.404/2010. 

Art. 2° O Plano Estadual de Resíduos Sólidos contempla um período de 20 (vinte) anos e 
contempla: 

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus 
impactos socioeconômicos e ambientais; 

II - proposição de cenários; 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de 
disposição final de resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à 
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a 
obtenção de seu aval ou para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por 
entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse dos resíduos sólidos; 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos 
resíduos sólidos; 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, 
respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito nacional; 

XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, 
especialmente o zoneamento ecológico-econômico e o Plano Estadual de Recursos Hídricos e 
outros pertinentes, de: 

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou 
de disposição final de rejeitos; 

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a 
serem objeto de recuperação ambiental; 

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social. 
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Art. 3º. Fica instituído o Comitê Estadual de Resíduos Sólidos, com a finalidade de apoiar a 
estruturação e a implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos e por meio da 
articulação dos órgãos e entidades governamentais, composto por um representante, titular e 
suplente, dos órgãos a seguir indicados: 

I. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, que o coordenará; 

II. Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

III. Secretaria de Estado da Infraestrutura  

IV. Secretaria de Estado da Saúde  

V. Secretaria de Estado da Agricultura  

VI. Secretaria de Estado da Assistência Social  

VII. Secretaria de Estado da Educação  

VIII. Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e 
à Pesquisa - FAPERO 

IX. Associação Rondoniense de Municípios - AROM; 

X. 02(dois) membros Associação de Catadores do Estado de Rondônia, ou entidade 
que os represente legalmente; 

XI. Faculdade de Rondônia – FARO; 

XII. Instituto Federal de Rondônia – IFRO; 

XIII. 02 (dois) membros da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE RO; 

XIV. Ministério Público Estadual - MPE. 

§ 1º. É de responsabilidade do Comitê Estadual de Resíduos Sólidos a revisão do 
PERS/RO, devendo constar as alterações, a atualização e a consolidação do plano anteriormente 
vigente. A formalização das revisões do PERS/RO se dará por meio de decreto do executivo 
estadual. 

§ 2º As revisões do Plano Estadual de Resíduos Sólidos serão realizadas: 

I - a cada 4 anos, antes da elaboração do plano plurianual; ou, 

II - quando as estratégias traçadas se apresentarem insuficientes para o ordenamento da 
gestão integrada de resíduos sólidos do Estado. 

§ 3º O Plano Estadual de Resíduos Sólidos engloba todo o território de Rondônia. 

Art. 4° O processo de revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos dar-se-á com a 
participação da população. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Rondônia, XX de XXXXXXX de 20XX. 

 

MARCOS ROCHA 

Governador do Estado 
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27 ANEXO 3 – SUGESTÃO DE PROPOSTA DE MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI PARA 
ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL 1.145/2002 

 

ANTEPROJETO DE LEI Nº XXXX, DE XX DE XXXXX DE 20XX 

 

Altera a Lei nº 1.145, de 13 de dezembro de 2002, que institui 
a Política, cria o Sistema de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos do Estado de Rondônia, e dá outras providências.  

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, 

Faço saber que o Poder Legislativo Estadual decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos no âmbito do Estado de 
Rondônia, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do Poder Público, aos instrumentos econômicos aplicáveis e à 
promoção da inclusão social.  

§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as 
que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, no âmbito do Estado de Rondônia.  

§ 2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação 
específica.  

Art. 2º Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis Federais Nºs 
12.305, de 2 de agosto de 2010; 11.445, de 5 de janeiro de 2007; 11.107, de 6 de abril de 2005; 
9.974, de 6 de junho de 2000; 9.966, de 28 de abril de 2000; a Lei Estadual Nº 1.145, de 13 de 
dezembro de dezembro de 2002; as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA; do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS; do Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA; do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial SINMETRO; do Comando Aéreo da Força Aérea Brasileira – 
COMAER, e das entidades reguladoras de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

Art. 3º A Política Estadual de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, 
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Estadual, isoladamente ou em 
regime de cooperação com outros entes da Federação, com seus municípios ou com particulares, 
objetivando à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 
sólidos. 

Art. 4º A Política Estadual de Resíduos Sólidos no Estado de Rondônia integra a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política 
Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com as 
Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
e com a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, bem como integra as demais políticas setoriais do 
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Estado de Rondônia relacionadas ao saneamento básico, desenvolvimento urbano e meio 
ambiente e demais políticas estaduais de proteção ao meio ambiente, recursos hídricos e inclusão 
social. 

 

SEÇÃO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 Art. 5º Para os efeitos desta lei, entende-se por: 

I. acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;  

II. área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 
irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;  

III. área degradada: local que por ação humana teve as suas características ambientais 
deterioradas; 

IV. área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam 
identificáveis ou individualizáveis;  

V. aterro sanitário: Técnica de disposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no solo, sem 
causar danos à saúde pública e sua segurança, minimizando os impactos ambientais, 
método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os RS a menor área 
possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra 
na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores se for necessário. 

VI. cadeia produtiva: é um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os diversos 
insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de um produto final (bem 
ou serviço) e sua colocação no mercado, incluindo todos os atores que participam dos 
processos; 

VII. catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis: são pessoas físicas de baixa renda que 
se dedicam às atividades de coleta, triagem, beneficiamento, processamento, 
transformação e comercialização destes materiais; 

VIII. ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a 
obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição 
final;  

IX. coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 
constituição ou composição;  

X. compostagem: Processo de decomposição biológica da fração orgânica biodegradável dos 
resíduos, efetuado por uma população diversificada de organismos, em condições 
controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido em duas etapas distintas: 
uma de degradação ativa e outra de maturação. 

XI. consórcio público: associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
econômicos, composta por entes federados, criada para execução de objetivos de 
interesse comum; 

XII. controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 
informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das 
políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;  
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XIII. descarte adequado ou responsável dos resíduos: depositar ou destinar os resíduos de 
formar a facilitar a coleta seletiva, garantindo as medidas necessárias que assegurem a 
efetiva proteção ao meio ambiente e a saúde pública; 

XIV. destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético 
ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do 
SUASA, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;  

XV. disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

XVI. educação ambiental: entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Lei Federal nº 
9.795, de 27 de abril de 1999); 

XVII. geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;  

XVIII. gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 
nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 
de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  

XIX. gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 
econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável;  

XX. logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;  

XXI. padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de 
forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de 
vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das 
gerações futuras;  

XXII. reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de 
suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 
órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA;  

XXIII. rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento 
e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;  

XXIV. resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  
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XXV. responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;  

XXVI. reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 
biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos 
pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA;  

XXVII. serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades 
previstas no art. 7º da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; 

XXVIII. unidades receptoras de resíduos: as instalações licenciadas pelas autoridades ambientais 
para a recepção, segregação, reciclagem, armazenamento para futura reutilização, 
tratamento ou destinação final de resíduos. 

Art. 6º Para os efeitos desta Lei, os resíduos têm a seguinte classificação: 

I - quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas a e b; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos nas alíneas b, e, g, h e j; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 
excetuados os referidos na alínea c; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido 
em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 
terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; e 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

II - quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 
acordo com lei, regulamento ou norma técnica; e 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea a. 
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Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20 da Lei Federal nº 12.305, de 02 de 
agosto de 2010, os resíduos referidos na alínea d do inciso I deste artigo, se caracterizados como 
não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos 
resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal. 

Art. 7º Aplicam-se ao disposto nesta lei e aos seus respectivos geradores, no que couber: 

I. Resíduos Sólidos Urbanos - RSU 

II. Resíduos de Estabelecimento Comerciais e Prestadores de Serviço - RCPS 

III. Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico - RSAN 

IV. Resíduos Sólidos Industriais - RSI 

V. Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS 

VI. Resíduos de Construção Civil - RCC 

VII. Resíduos Agrossilvopastoris - RAGRO 

VIII. Resíduos dos Serviços de Transporte - RST 

IX. Resíduos de Mineração - RMIN 

X. Resíduos Sólidos de Logística Reversa - RLR 

 

SEÇÃO III 

DAS DIRETRIZES, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

Art. 8º São diretrizes da política estadual de resíduos sólidos: 

I. incentivo à criação e desenvolvimento dos consórcios públicos regionais conforme 
Plano Estadual de Resíduos Sólidos; 

II. incentivo à criação de cooperativas e/ou associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; 

III. apoio às cooperativas e/ou associação de catadores de matérias reutilizáveis e 
recicláveis para o desenvolvimento institucional; 

IV. incentivo à coleta seletiva e reciclagem 

V. incentivo para produção de tecnologias mais limpas; 

VI. encerramento e recuperação de áreas degradadas; 

VII. apoio institucional para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos; 

VIII. criação do sistema de informação estadual de resíduos sólidos; 

IX. implantação de programa de educação ambiental; 

X. implantação de coleta seletiva em órgãos públicos estaduais, 

XI. incentivo à prática da logística reversa nos diversos setores produtivos; e 

XII. fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento 
dos resíduos sólidos. 

Art. 9º São princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos:  

I. a prevenção e a precaução;  
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II. redução, reutilização, reciclagem e recuperação de materiais; 

III. o poluidor pagador e o protetor recebedor;  

IV. a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;  

V. o desenvolvimento sustentável;  

VI. integração das políticas ambiental, social e econômica para incentivo à cadeia 
produtiva de reciclagem; 

VII. adoção de mecanismo de controle social; 

VIII. a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades 
humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do 
consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta;  

IX. a cooperação entre as diferentes esferas do Poder Público, o setor empresarial e 
demais segmentos da sociedade;  

X. a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

XI. o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  

XII. o respeito às diversidades locais e regionais;  

XIII. o direito da sociedade à informação e ao controle social;  

XIV. a razoabilidade e a proporcionalidade.  

Art. 10 São objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos:  

I. proteger a saúde pública e a qualidade ambiental;  

II. não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e tratar os resíduos sólidos, bem como realizar 
a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

III. promover ações voltadas à inclusão social de catadores de materiais recicláveis e 
reutilizáveis 

IV. estimular o consumo consciente;  

V. promover ações de educação ambiental para conscientização separação adequada 
dos resíduos sólidos, dentre outros; 

VI. estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 
serviços;  

VII. adotar sistema de controle e monitoramento de gestão e gerenciamento integrado 
de resíduos sólidos;  

VIII. adotar, desenvolver e aprimorar tecnologias limpas como forma de minimizar 
impactos ambientais;  

IX. reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos perigosos;  

X. incentivar a indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias 
primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

XI. fomentar a gestão integrada de resíduos sólidos;  
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XII. desenvolver articulação entre as diferentes esferas do Poder Público, e destas com 
o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão 
integrada de resíduos sólidos;  

XIII. incentivar os consórcios públicos de resíduos sólidos; 

XIV. promover a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

XV. promover a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a 
recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 
sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007;  

XVI. priorizar as aquisições e contratações governamentais para:  

a) produtos reciclados e recicláveis;  

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de 
consumo social e ambientalmente sustentáveis;  

I. promover a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos;  

II. promover a responsabilidade compartilhada com todos os setores da sociedade;  

III. fomentar o desenvolvimento de pesquisa com o fim de modernizar e otimizar a 
efetividade da gestão de resíduos sólidos;  

IV. adotar tecnologias simplificadas e de gestão logística e de tratamentos;  

V. estimular a implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

VI. incentivar o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 
voltados para a melhoria dos processos produtivos e o reaproveitamento dos 
resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;  

VII. estimular a rotulagem ambiental e o consumo sustentável;  

VIII. fomentar a rota tecnológica de resíduos sólidos;  

IX. fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva nos municípios;  

X. fomentar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de soluções 
consorciadas para gestão de resíduos sólidos;  

XI. estimular a organização, por meio de incentivos financeiros, dos catadores e 
catadoras em cooperativas e associações, de modo a contribuir para o seu 
desenvolvimento econômico e inclusão social. 

 

SEÇÃO IV  

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 11 São instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos, entre outros:  

I. o Plano Estadual de Resíduos Sólidos; 

II. os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais e Intermunicipais; 

III. os planos de saneamento básico;  
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IV. os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  

V. programa de gerenciamento de resíduos da construção civil;  

VI. a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos;  

VII. cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis;  

VIII. sistema informatizado do monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e 
agropecuária;  

IX. a regulação dos serviços públicos;  

X. a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e 
tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e 
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;  

XI. a pesquisa científica e tecnológica;  

XII. a educação ambiental;  

XIII. a logística reversa; 

XIV. os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  

XV. o monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

XVI. o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos  SINIR;  

XVII. o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico  SINISA;  

XVIII. o Conselho Estadual das Cidades e os conselhos de meio ambiente, recursos 
hídricos e, no que couber, os de saúde; 

XIX. os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de 
resíduos sólidos urbanos;  

XX. o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  

XXI. os acordos setoriais;  

XXII. licenciamento ambiental, a fiscalização e as penalidades; 

XXIII. no que couber, os instrumentos da Política Estadual de Meio Ambiente, entre eles:  

a) os padrões de qualidade ambiental;  

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais;  

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  

d) o Cadastro Estadual de Consumidores de Matéria prima de Origem Florestal;  

e) a avaliação de impactos ambientais;  

f) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente  SINIMA;  

g) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  

XXIV. os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta;  
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XXV. o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre o 
Estado e as municipalidades e estas entre si, com vistas à elevação das escalas de 
aproveitamento e à redução dos custos envolvidos;  

XXVI. a capacitação continuada para a gestão integrada de resíduos sólidos;  

XXVII. Fundo Estadual de Resíduos Sólidos, a ser criado por lei especifica.  

§ 1º A regulação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
seguirá os parâmetros delineados para os serviços públicos de saneamento básico, devendo a 
entidade reguladora contemplar na edição de suas normas relativas às dimensões técnica, 
econômica e social de prestação dos serviços, os seguintes aspectos:  

a) padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;  

b) requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;  

c) as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 
prazos;  

d) regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua 
fixação, reajuste e revisão;  

e) medição, faturamento e cobrança de serviços;  

f) monitoramento dos custos; 

g) avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;  

h) plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

i) subsídios tarifários e não tarifários; 

j) padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;  

k) medidas de contingências e de emergências;  

l) interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e 
para a correta administração de subsídios; 

m) promoção da educação ambiental; 

n) promoção da inclusão social; 

 § 2º Em caso de consórcios intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, os 
titulares deverão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda 
a área de abrangência da gestão integrada. 

 

CAPÍTULO II 

DA LOGÍSTICA REVERSA 

Art. 12. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangerá os fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos sólidos, conforme as atribuições e os procedimentos previstos na Lei 
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. 

Art. 13. O Sistema de Logística Reversa de Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, 
seguirá o disposto na Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e no Decreto Federal nº 4.074, 
de 04 de janeiro de 2002, e outros dispositivos legais pertinentes. 
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Art. 14. A logística reversa, quando implantada, em qualquer segmento, será apoiada, 
monitorada e fiscalizada pela SEDAM e, quando possível, disponibilizada pelo Sistema de 
Informação de Resíduos Sólidos Estadual. 

Parágrafo único. O Sistema de Logística Reversa, seus instrumentos e a sua forma de 
implantação, apenas será realizado pelo Estado, quando esses procedimentos não forem 
disciplinados no âmbito federal. 

 

CAPÍTULO III 

DOS INCENTIVOS 

Art. 15. Constitui-se fonte de incentivo à Política Estadual de Resíduos Sólidos: 

I. doações de qualquer natureza, que sejam decorrentes de ações de responsabilidade 
social e ambiental de empresas privadas; 

II. fundos nacional, estadual e municipal de meio ambiente e de resíduos sólidos, ou de áreas 
afins; 

III. multas decorrentes de infrações na área de resíduos sólidos; 

IV. recursos internacionais; e 

V. política de incentivo fiscal e financeiro às indústrias recicladoras de resíduos sólidos, as 
que promovem a sua adequada destinação e as que utilizem matéria-prima reciclada no 
seu processo produtivo. 

VI. política de incentivo fiscal para e financeiro às cooperativas e associações de catadores;  

VII. política de incentivo fiscal para sistemas de logística reversa. 

 

CAPÍTULO IV 

DO SISTEMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Art. 16. Todos os órgãos e entidades do Poder Executivo que possuam competência em matéria 
de resíduos sólidos constituem o Sistema Estadual de Resíduos Sólidos, sob a coordenação da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM. 

Parágrafo único. O Decreto do Chefe do Poder Executivo organizará o Sistema Estadual 
de Resíduos Sólidos, dispondo sobre as competências de seus órgãos e entidades, para que 
atuem de forma eficiente e integrada. 

Art. 17. Fica instituído o Comitê Estadual da Política Estadual de Resíduos Sólidos, com a 
finalidade de apoiar a estruturação e a implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos e 
por meio da articulação dos órgãos e entidades governamentais, composto por um representante, 
titular e suplente, dos órgãos a seguir indicados: 

I. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, que o coordenará; 

II. Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

III. Secretaria de Estado da Infraestrutura  

IV. Secretaria de Estado da Saúde  

V. Secretaria de Estado da Agricultura  
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VI. Secretaria de Estado da Assistência Social  

VII. Secretaria de Estado da Educação  

VIII. Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à 
Pesquisa - FAPERO 

IX. Associação Rondoniense de Municípios - AROM; 

X. 02(dois) membros Associação de Catadores do Estado de Rondônia, ou entidade que os 
represente legalmente; 

XI. Faculdade de Rondônia – FARO; 

XII. Instituto Federal de Rondônia – IFRO; 

XIII. 02 (dois) membros da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE RO; 

XIV. Ministério Público Estadual - MPE. 

Parágrafo único. Os representantes do Comitê Estadual da Política Estadual de Resíduos 
Sólidos preferencialmente, serão escolhidos entre os servidores efetivos que integram os órgãos 
que compõem o comitê. 

 

CAPÍTULO V 

SEÇÃO I 

DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

Art. 18. O gerenciamento dos resíduos sólidos será efetuado pelo gerador e pelos 
municípios de forma preferencialmente integrada. 

§ 1º A execução dos serviços a cargo da esfera municipal, em todas as etapas ou 
parcelas, poderá ser por meio de consórcios intermunicipais ou iniciativa privada. 

§ 2º A execução de qualquer serviço pela iniciativa privada não exime os órgãos públicos 
da responsabilidade pela gestão. 

Art. 19. A fiscalização ambiental e sanitária será exercida distintamente pelos órgãos 
ambientais e vigilâncias sanitárias competentes. 

Art. 20. Constituem serviços públicos de caráter essencial à organização municipal, a 
segregação, o armazenamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos 
resíduos sólidos. 

Art. 21. As unidades geradoras, transportadoras e receptoras de resíduos deverão ser 
projetadas em conformidade com a legislação vigente, devendo ser implantadas, operadas, 
monitoradas e, no encerramento de suas atividades, ter projeto previamente aprovado pelo órgão 
ambiental competente. 

Parágrafo único. As unidades referidas no caput deste artigo e em todas as fases do 
gerenciamento de resíduos sólidos deverão ter um responsável técnico. 

Art. 22. Os responsáveis pela degradação ou contaminação de áreas em decorrência de 
suas atividades econômicas, de acidentes ambientais ou pela disposição de resíduos sólidos, 
deverão promover a sua recuperação ou remediação em conformidade com procedimentos 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

Parágrafo único. Havendo dolo na degradação e na contaminação, o responsável ficará 
proibido de exercer suas atividades econômicas até a recuperação da área degradada, sem o 
prejuízo de eventual aplicação de multa pelo órgão ambiental competente. 
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Art. 23. A importação, a exportação e o transporte interestadual de resíduos, no Estado, 
dependerão de prévia autorização do órgão ambiental competente. 

Art. 24. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a ser elaborado pelo gerenciador 
dos resíduos e de acordo com os critérios estabelecidos nas legislações vigentes, constitui 
documento obrigatoriamente integrante do processo de licenciamento das atividades e deve 
contemplar os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, 
coleta, transporte, tratamento e disposição final, bem como a eliminação dos riscos, a proteção à 
saúde e ao ambiente. 

 

SEÇÃO II 

DOS RESÍDUOS URBANOS 

Art. 25. Os usuários dos sistemas de limpeza urbana deverão acondicionar os resíduos para 
coleta de forma adequada, cabendo-lhes observar as normas municipais que estabelecem as 
regras para seleção e acondicionamento dos resíduos no próprio local de origem, devendo os 
resíduos passíveis de reciclagem sendo previamente segregados para a coleta seletiva a ser 
realizada pelas cooperativas ou associações de catadores. 

 

SEÇÃO III 

DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Art. 26. O gerenciamento dos resíduos industriais, especialmente os perigosos, desde a geração 
até a destinação final, será feito de forma a atender os requisitos de proteção ambiental e de 
saúde pública, com base no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado ao órgão 
ambiental competente quando do seu Licenciamento Ambiental. 

Art. 27. O emprego de resíduos industriais perigosos, mesmo que tratados, reciclados ou 
recuperados para utilização como adubo, matéria-prima ou fonte de energia, bem como suas 
incorporações em materiais, substâncias ou produtos, dependerá de prévia aprovação do órgão 
ambiental competente, mantida, em qualquer caso, a responsabilidade do gerador. 

§ 1º O fabricante deverá comprovar que o produto resultante da utilização dos resíduos referidos 
no caput deste artigo não implicará risco adicional à saúde pública e ao meio ambiente. 

§ 2º É vedada a incorporação de resíduos industriais perigosos em materiais, substâncias ou 
produtos, para fins de diluição de substâncias perigosas. 

Art. 28. As instalações industriais para o processamento de resíduos são consideradas unidades 
receptoras de resíduos, estando sujeitas às exigências desta Lei. 

 

SEÇÃO IV 

DOS RESÍDUOS PERIGOSOS 

Art. 29. Os resíduos perigosos que, por suas características, exijam ou possam exigir sistemas 
especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação 
final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, deverão receber tratamento 
diferenciado durante as referidas operações. 

Art. 30. O licenciamento, pela autoridade de controle ambiental, de empreendimento ou atividade 
que gere resíduo perigoso condicionar-se-á à comprovação de capacidade técnica para o seu 
gerenciamento. 
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Art. 31. A coleta e gerenciamento de resíduos perigosos, quando não forem executados pelo 
próprio gerador, somente poderão ser exercidos por empresas autorizadas pelo órgão de controle 
ambiental para tal fim. 

Art. 32. O transporte dos resíduos perigosos deverá ser feito com emprego de equipamentos 
adequados, sendo devidamente acondicionados e rotulados em conformidade com as normas 
nacionais e internacionais pertinentes. 

Art. 33. Aquele que executar o transporte de resíduos perigosos deverá verificar, junto aos órgãos 
de trânsito do Estado e dos Municípios, as rotas preferenciais por onde a carga deverá passar, e 
informar ao órgão ambiental competente. 

 

SEÇÃO V 

DO SISTEMA DECLARATÓRIO ANUAL 

Art. 34. As fontes geradoras, os transportadores e as unidades receptoras de resíduos ficam 
obrigados a apresentar, anualmente, declaração formal contendo as quantidades de resíduos 
gerados, armazenados, transportados e destinados, na forma a ser fixada no regulamento desta 
Lei. 

Art. 35. Os geradores e/ou responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos perigosos devem 
informar, anualmente, ou sempre que solicitado pelo órgão competente: 

I - a quantidade de resíduos gerados, manipulados, acondicionados, armazenados, coletados, 
transportados ou tratados, conforme cada caso específico, assim como a natureza dos mesmos e 
sua disposição final; 

II - as medidas adotadas com o objetivo de reduzir a quantidade e a periculosidade dos resíduos e 
de aperfeiçoar tecnicamente o seu gerenciamento; 

III - as instalações de que dispõem e os procedimentos relacionados ao gerenciamento de 
resíduos; e 

IV - os dados que forem julgados necessários pelo órgão competente. 

 

SEÇÃO VI 

DO CONTROLE SOCIAL 

Art. 36. Fica criado instrumento de controle social, que poderá ser realizado por meio de 
Conferência Estadual e Municipal, de Consultas e Audiências Públicas e reuniões do Conselho 
Estadual de Resíduos Sólidos e dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente ou de Saneamento 
ou de Resíduos Sólidos. 

 

SEÇÃO VII 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 37. Cabe ao Poder Público, nos termos dos Arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir 
políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental e promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria 
do meio ambiente. 

Art. 38. O Poder Público, em nível estadual e municipal, incentivará: 

I - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não governamentais na 
formulação e execução de programas e projetos 
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sustentados por políticas públicas contendo estratégias de educação e comunicação ambiental; 

II - ações de educação ambiental quando se introduz a coleta seletiva para todo município com: 

a) a mobilização/sensibilização da comunidade; 

b) a interdisciplina e descentralização de ações; e 

c) a integração dos diferentes atores sociais nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos. 

III - enfoque na aplicação da política dos 4 Rs (Racionalizar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar) que 
visam à necessidade de racionalizar o consumo promovendo a não geração, além da redução, 
reutilização e reciclagem como metas dos programas e ações educativas, diminuindo a 
quantidade de resíduos dispostos e viabilizando soluções ambientais, econômicas e sociais 
adequadas; 

IV - difusão, por intermédio dos meios de comunicação, de programas e campanhas educativas; 

V - valorizar as grandes ações de mobilização social e mutirões na sensibilização, disseminando 
ideias e informações para um público amplo com maior rapidez e abrangência com o tema resíduo 
sólido; 

VI - conscientizar a sociedade para a importância da separação adequada dos resíduos sólidos 
para o meio ambiente; 

VII - adotar medidas para alteração dos padrões de produção e consumo sustentável e consciente 
de produtos e serviços; e 

VIII - incentivar a separação na fonte geradora para diminuir a contaminação e agregar mais valor 
ao material. 

Art. 39. Compete ao Poder Público fomentar e promover a educação ambiental sobre resíduos 
sólidos, inclusive por meio de convênios com entidades públicas e privadas. 

 

SEÇÃO VIII 

DA COLETA SELETIVA 

Art. 40. A coleta seletiva dar-se-á mediante a segregação prévia dos resíduos sólidos, conforme 
sua constituição ou composição. 

§ 1º A implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a meta de 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme disposto no art. 54 da Lei 
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. 

§ 2º O sistema de coleta seletiva será implantado pelo titular do serviço público de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos e deverá estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e 
úmidos e, progressivamente, ser estendido à separação dos resíduos secos em suas parcelas 
específicas, segundo metas estabelecidas nos respectivos planos. 

§ 3º Para atendimento ao disposto neste artigo, os geradores de resíduos sólidos deverão 
segregá-los e disponibilizá-los adequadamente, na forma estabelecida pelo titular do serviço 
público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Art. 41. Os titulares do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em sua 
área de abrangência, definirão os procedimentos para o acondicionamento adequado e 
disponibilização dos resíduos sólidos, objeto da coleta seletiva. 

Art. 42. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas 
ou de outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. 
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Art. 43. A coleta seletiva poderá ser implementada sem prejuízo da implantação de sistemas de 
logística reversa. 

 

SEÇÃO IX 

DA RESPONSABILIDADE DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO 

Art. 44. O Poder Público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade 
das ações voltadas para assegurar a observância da Política Estadual de Resíduos Sólidos e das 
diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento. 

Art. 45. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é 
responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observado o 
respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Art. 46. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da Lei Federal nº 12.305, de 02 de 
agosto de 2010, são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão estadual ou municipal competente. 

Art. 47. A responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de ocorrência envolvendo 
resíduos de qualquer origem ou natureza, que provoquem danos ambientais ou ponham em risco 
a saúde da população, recairá sobre: 

I - o município e entidade responsável pela coleta, transporte, tratamento e disposição final; 

II - o proprietário, no caso de resíduos sólidos produzidos em imóveis residenciais, ou não, que 
não possam ser dispostos na forma estabelecida para a coleta regular; 

III - os estabelecimentos geradores, no caso de resíduos provenientes de indústrias, comércio e 
de prestação de serviços, inclusive os de saúde, no tocante ao transporte, tratamento e 
destinação final de seus produtos e embalagens que comprometam o meio ambiente e coloquem 
em risco a saúde pública; 

IV - os fabricantes ou importadores de produtos que, por suas características e composição, 
volume, quantidade ou periculosidade, resultem em resíduos sólidos de impacto ambiental 
significativo; 

V - o gerador e o transportador por ele contratado, nos casos de acidentes ocorridos durante o 
transporte de resíduos sólidos; e 

VI - o gerenciador das unidades receptoras de resíduos, nos acidentes ocorridos em suas 
instalações. 

§ 1º No caso de contratação de terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou 
mais atividades relacionadas ao manejo de resíduos, em qualquer de suas etapas, configurar-se-á 
a responsabilidade solidária. 

§ 2º A responsabilidade a que se refere o inciso III deste artigo dar-se-á desde a geração até a 
disposição final dos resíduos. 

§ 3º A responsabilidade a que se refere o inciso IV deste artigo recairá ao fabricante ou 
importador, mesmo nos casos em que o acidente ocorrer após o consumo desses produtos. 

§ 4º Os responsáveis pela degradação ou contaminação de áreas em decorrência de acidentes 
ambientais ou pela disposição de resíduos deverão promover a sua recuperação em 
conformidade com as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental competente. 

§ 5º Em caso de derramamento, vazamento ou disposição acidental, o órgão ambiental 
competente deverá ser comunicado imediatamente após ocorrido. 

Art. 48. Os geradores de resíduos são responsáveis pela disposição adequada dos mesmos. 
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Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, equipara-se ao gerador o órgão municipal ou a 
entidade responsável pela coleta, pelo tratamento e pela disposição final dos resíduos sólidos. 

Art. 49. No caso de ocorrências envolvendo resíduos que coloquem em risco o ambiente e a 
saúde pública, a responsabilidade pela execução de medidas corretivas será: 

I - do gerador, nos eventos ocorridos em suas instalações; 

II - do gerador e do transportador por ele contratado, nos eventos ocorridos durante o transporte 
de resíduos sólidos; e 

III - do gerador e do gerenciador de unidades receptoras, nos eventos ocorridos nas instalações 
destas últimas. 

Art. 50. O gerador de resíduos de qualquer origem ou natureza e seus sucessores respondem 
pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais. 

§ 1º Os geradores dos resíduos referidos, seus sucessores, e os gerenciadores das unidades 
receptoras, em atendimento ao principio do poluidor-pagador, são responsáveis pelos resíduos 
remanescentes da desativação de sua fonte geradora, bem como pela recuperação das áreas por 
eles contaminadas. 

§ 2º O gerenciador de unidades receptoras responde solidariamente com o gerador pelos danos 
de que trata este artigo, quando estes se verificarem em sua instalação. 

Art. 51. O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem ou natureza, assim como os seus 
controladores, respondem solidariamente pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais, 
decorrentes de sua atividade, cabendo-lhes proceder, às suas expensas, às atividades de 
prevenção, recuperação ou remediação, em conformidade com a solução técnica aprovada pelo 
órgão ambiental competente, dentro dos prazos assinalados, ou, em caso de inadimplemento, 
ressarcir integralmente todas as despesas realizadas pela administração pública para a devida 
correção ou reparação do dano ambiental. 

Art. 52. Compete ao administrador dos portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, o 
gerenciamento completo dos resíduos sólidos gerados nesses locais. 

Art. 53. Na forma desta Lei, são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos de construção 
civil: 

I - o proprietário do imóvel e/ou do empreendimento; 

II - o construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha poder de decisão 
na construção ou reforma; e 

III - as empresas e/ou pessoas que prestem serviços de coleta, transporte, beneficiamento e 
disposição de resíduos de construção civil. 

 

CAPÍTULO VI 

SEÇÃO I 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Art. 54 A SEDAM no exercício de sua competência de controle ambiental, expedirá os 
seguintes atos administrativos: 

I. - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento o u atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes, a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
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II. - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, que constituem 
motivos determinantes; e 

III. - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 
após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com 
as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a operação. 

§ 1º Os atos administrativos expedidos pela SEDAM são transferíveis e, deverão ser 
mantidos, obrigatoriamente, no local de operação do empreendimento, atividade ou obra. 

§ 2º Ocorrendo alteração da Razão Social ou dos Estatutos da empresa ou alienação do 
imóvel, a SEDAM deverá ser imediata e formalmente comunicada pelo empreendedor, a fim de 
receber instruções para regularização. 

Art. 55 O procedimento de licenciamento ambiental, conforme o caso, obedecerá às 
seguintes etapas: 

I. - apresentação dos documentos conforme Decreto Estadual nº 7903, de 1º de julho 
de 1997, necessários ao início do processo administrativo correspondente à modalidade a 
ser requerida; 

II. - requerimento de licença pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e 
estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

III. - análise pela SEDAM dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a 
realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV. - solicitação de esclarecimentos e complementações pela SEDAM, em decorrência da 
análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, 
podendo haver a reiteração da mesma solicitação, caso os esclarecimentos e 
complementações não tenham sido satisfatórios; 

V. - audiência pública, quando couber, conforme a Lei Estadual nº 890, de 24 de abril de 

2000 e Resolução CONAMA n
o 

009, de 3 de dezembro de 1987 e outras regulamentações 
pertinentes; 

VI. - solicitação de esclarecimentos e complementações pela SEDAM, decorrentes de 
audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando 
os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

VII. - emissão de parecer técnico conclusivo; e 

VIII. - deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. 

§ 1º No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a 
certidão da Prefeitura Municipal, declarando expressamente que o local e o tipo de 
empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 
ocupação do solo, e a legislação municipal de proteção do meio ambiente e, quando for o caso, a 
autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos 
responsáveis. 

§ 2º No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao Estudo de Impacto Ambiental – 
EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, se verificada a necessidade de nova 
complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, mediante decisão 
motivada, poderá formular novo pedido de complementação. 

Art. 56 Nos procedimentos relativos ao licenciamento, em qualquer de suas modalidades, 
a SEDAM observará o seguinte: 
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I. utilizará sua estrutura organizacional descentralizada nos Núcleos Interiorizados, segundo 
níveis de competência, os quais serão coordenados, monitorados e supervisionados pela 
Comissão de Análises e Estudos Ambientais – CAA e, somente em casos especiais, 
submeter o parecer ao Conselho Estadual de Política Ambiental - CONSEPA; 

II. utilizará para licenciamento, critérios em função das características, do porte, da 
localização e do potencial poluidor e/ou degradador dos empreendimentos, atividades ou 
obras; além de considerar os níveis de tolerância para carga poluidora na região solicitada 
para sua instalação; e 

III. emitirá parecer negativo quanto à localização, nos casos em que não for possível a 
concessão de licença e/ou autorização, considerando entre outros, a possibilidade de 
riscos potenciais e acidentes ambientais, mesmo com a existência de medidas de 
controle ambiental adequadas à fonte de poluição, degradação e/ou modificação 
ambiental. 

Art. 57 Aos técnicos responsáveis pela execução de planos, estudos, auditorias, relatórios  
de controle ambiental, apresentado e aprovado pela SEDAM, impõe-se as seguintes exigências: 

I. apresentação de Relatório de Monitoramento e Gestão, de acordo com a periodicidade 
estabelecida pela SEDAM, quando da concessão da licença; 

II. apresentação de Relatório de Conclusão Técnica após a conclusão dos estudos 
ambientais, discriminando os resultados e particularidades da intervenção efetuada; e 

III. apresentação de Relatório de Conclusão Técnica, quando da transferência ou 
encerramento de responsabilidade técnica durante a execução do plano, discriminando os 
resultados e particularidades da intervenção aprovada, autorizada e/ou licenciada e 
parcialmente realizada. Neste caso, o empreendedor deverá apresentar novo registro de 
responsabilidade técnica para continuidade da execução. 

§ 1º Os relatórios deverão ser anexados ao procedimento administrativo em questão. 
§ 2º O não cumprimento destas exigências, caracterizará pendência técnica, do técnico 

responsável junto à SEDAM, e será comunicado ao respectivo conselho estadual, para 
providências. 

 

§ 3º Ao responsável técnico que dispuser de pendências técnicas e/ou legais junto à 
SEDAM, não caberá renovação, prorrogação ou liberação de novos projetos, sujeitando o 
empreendedor à sua substituição. 
 

SEÇÃO II 

DA TAXA AMBIENTAL 

Art. 58 A valoração do custo para a obtenção da licença ou da autorização ambiental será 
estabelecido de acordo com o disposto na Lei Estadual 3.686/2015 e alterações. 

Art. 59 O valor da taxa ambiental será apurado mediante a aplicação de alíquotas próprias 
às diversas modalidades de serviços públicos a serem prestados para o atendimento do 
requerimento. A somatória dos valores aferidos resultará no valor a ser recolhido pelo requerente. 

 

SEÇÃO III 

DAS CÓPIAS, CERTIDÕES OU VISTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 60 Os requerimentos de cópias de processos administrativos, dirigidos ao Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Ambiental, serão protocolados desde que instruídos conforme 
segue: 
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I - preenchimento do "Pedido de Fotocópias de Processos", com a devida justificativa; II - 
fotocópia da Carteira de Identidade - RG e do Cadastro de Pessoa Física - CPF; e 

III - comprovante de pagamento dos serviços de reprodução dos documentos solicitados. 

Parágrafo único. O prazo para análise, decisão administrativa e fornecimento para pedidos 
de cópias de processos administrativos é de 48 horas úteis, a partir da data de seu protocolo. 

Art. 61 Nos requerimentos para expedição de certidões para a defesa de direitos e 
esclarecimentos de situações, os interessados devem fazer constar esclarecimentos relativos aos 
fins e razões do pedido. 

Art. 62. Os pedidos de cópias ou certidões que não estiverem devidamente instruídos, 
poderão ser indeferidos pela SEDAM. 

Art. 63. É facultada ao titular ou seu representante legal a vista de qualquer processo 
administrativo na sede da SEDAM. 

Art. 64. Os pedidos de cópias ou vistas de qualquer processo administrativo na sede ou 
regionais da SEDAM, por terceiros, só será concedido mediante pedido judicial ou do Ministério 
Público. 

 

CAPÍTULO VII 

DO CONTROLE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E PROIBIÇÕES 

Art. 65. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no 
solo, resíduos que alterem as condições físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente. 

Art. 66. O solo somente poderá ser utilizado para destino final dos resíduos sólidos de 
qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita dentro dos critérios estabelecidos no 
licenciamento, em projetos específicos, seja em propriedade privada ou pública. 

Art. 67. Somente será tolerada a acumulação temporária de resíduos sólidos na fonte 
geradora ou em outros locais, desde que autorizada pela SEDAM. 

Art. 68. A destinação de resíduos gerados por atividades comerciais ou industriais, 
passíveis de reaproveitamento e reciclagem é de responsabilidade do gerador, devendo solicitar 
autorização prévia à SEDAM. 

Art. 69. Não é permitido a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo, mesmo em 
recipientes ou equipamentos sem os controles de emissão de poluentes ou devidamente 
licenciados. 

Art. 70. Não é permitido o acúmulo de resíduo que possa possibilitar a proliferação de 
moscas, mosquitos, roedores, peçonhentos e outros vetores. 

Art. 71. A implantação, operação e manutenção dos sistemas de disposição final de 
resíduos sólidos ficará sujeita à fiscalização periódica da SEDAM. 

Art. 72. Os resíduos passíveis de reaproveitamento ou reciclagem gerados nos órgãos, 
instituições e qualquer outros departamentos públicos da administração estadual ou municipal, 
deverão, obrigatoriamente, ser previamente segregados e armazenados separadamente dos 
demais resíduos e destinados às cooperativas ou associações de catadores. 

Art. 73. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes 
atividades: 

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; 

II - catação; 
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III - criação de animais domésticos; 

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes; e 

V - outras atividades vedadas pelo Poder Público. 

Art. 74. O Transporte de resíduos sólidos em estradas federais, estaduais, municipais e 
vicinais, deverá ser realizado em veículos adequados para este fim, e no caso dos resíduos 
urbanos, deverá possuir a devida cobertura. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 75. Compete aos órgãos participantes do Sistema Estadual de Resíduos Sólidos 
manter o sistema de informação de resíduos sólidos atualizado. 

 Art. 76. Os municípios ou os consórcios públicos ficam obrigados a fornecer informações 
sobre resíduos sólidos ao órgão estadual coordenador, de acordo com o sistema de informação 
por ele disponibilizado. 

Parágrafo único. É assegurada prioridade de recursos se as informações sobre resíduos 
sólidos municipais ou de forma consorciada estiverem atualizadas. 

Art. 77. O Sistema Estadual de Resíduos Sólidos elaborará e apresentará, anualmente, o 
Inventário Estadual de Resíduos, no qual constará: 

I - cadastro de fontes prioritárias, efetiva ou potencialmente poluidoras, industriais, de 
transportadoras e locais de disposição de resíduos sólidos, sejam eles de origem industrial, 
urbana, oriundos da construção civil, dos serviços de saúde do sistema de logística reversa, 
outros.  

II - declaração anual de resíduos sólidos, junto com os manifestos de destinação final. 

Art. 78. Fica assegurado ao público em geral, o acesso às informações relativas a resíduos 
sólidos existentes nos sistemas de informação de Resíduos Sólidos do Estado. 

Art. 79. Os fabricantes, importadores ou fornecedores de produtos e serviços que gerem 
resíduos potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou ao ambiente devem informar à 
comunidade sobre os riscos decorrentes de seu manejo, de maneira ostensiva e adequada, na 
forma que o regulamento determinar. 

 

CAPÍTULO IX 

DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SEÇÃO I 

DO ACONDICIONAMENTO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Art. 80. O acondicionamento de resíduos sólidos deve ser praticado de maneira a prevenir 
a atração, abrigo ou geração de vetores, eliminar condições nocivas para o meio ambiente e não 
provocar incômodos à população. 

§ 1º Quanto aos resíduos domésticos, a determinação dos tipos de recipientes, seus usos, 
disposição e outras formas de acondicionamento, terão normas específicas expedidas pelo Plano 
de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Estado, em conformidade com o Executivo 
Municipal. 
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§ 2º Os resíduos perigosos obedecerão a normas específicas a serem expedidas pelo 
Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Estado, a ser regulamentado e, em 
conformidade com a legislação municipal aplicável. 

Art. 81. Resíduos sólidos devem ser coletados e transportados de maneira a prevenir 
problemas de saúde pública, riscos com a segurança e outros incômodos, devendo esta atividade 
seguir as normas determinadas pelo Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do 
Estado, em conformidade com a legislação municipal aplicável. 

§ 1º São classificados como serviços de limpeza urbana as seguintes tarefas: 

I – coleta, transporte e disposição final dos resíduos públicos público e ordinário 
domiciliar; 

II – conservação de limpeza de vias, balneários, sanitários públicos, áreas verdes, 
parques e outros logradouros e bens de uso comum da população; 

 III – remoção de bens móveis abandonados nos logradouros públicos; e IV – outros 
serviços concernentes à limpeza da cidade. 

§ 2º Define-se como resíduos públicos os resíduos sólidos provenientes dos serviços de 
limpeza urbana executados nas vias e logradouros públicos. 

§ 3º Define-se como resíduo ordinário domiciliar, para fins de coleta regular, os resíduos 
sólidos produzidos em imóveis, residenciais ou não, que possam ser acondicionados em sacos 
plásticos, exceto os indicados como resíduos especiais ou perigosos. 

§ 4º Define-se como resíduo especial os resíduos sólidos que, por sua composição, peso 
ou volume, necessitam de coleta e de tratamento específico, ficando assim classificados: 

I – resíduos produzidos em imóveis, residenciais ou não, que não possam ser 
recolhidos pelo sistema de coleta regular existente; 

II – resíduos perigosos ou contaminados provenientes de estabelecimentos que 
prestam serviços de saúde; 

III – resíduos produzidos por atividades ou eventos instalados em logradouros 
públicos; IV – resíduos gerados pelo comércio ambulante; e 

V – outros que, por sua composição, se enquadrem na classificação deste parágrafo, 
inclusive veículos inservíveis, excetuando-se o resíduo industrial e radioativo, objeto de legislação 
própria. 

§ 5º O Executivo Municipal deverá incentivar a coleta seletiva e a reciclagem de materiais 
como forma de tratamento dos resíduos sólidos, sendo que o mesmo deverá ser acondicionado 
de maneira a minimizar, ao máximo, o impacto ambiental, em locais especialmente indicados 
pelos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano, de Saneamento Básico e de Proteção 
Ambiental. 

§ 6º A destinação e disposição final do resíduo especial de qualquer natureza, somente 
poderão ser realizadas em locais e métodos licenciados pela SEDAM . 

§ 7º O usuário deverá providenciar, por meios próprios, os recipientes necessários ao 
acondicionamento dos resíduos sólidos especiais gerados, observando as características e 
especificações determinadas pela ABNT. 

Art. 82. Os recipientes dispostos para coleta deverão obedecer horário e dias indicados 
pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município. 

Parágrafo único. Os recipientes que não apresentarem condições mínimas de uso ou não 
observarem o disposto no caput serão considerados irregulares e recolhidos, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis. 
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SEÇÃO II 

DO RESÍDUO PÚBLICO 

Art. 83. A coleta, transporte e destinação do resíduo público gerado na execução dos 
serviços de limpeza urbana serão de responsabilidade exclusiva do Executivo Municipal. 

 Parágrafo único. O produto do trabalho de capina e limpeza de meio-fio, sarjetas, ruas e 
demais logradouros públicos, deverá ser recolhido imediatamente após a execução dos serviços. 

 

SEÇÃO III 

DO RESÍDUO ORDINÁRIO DOMICILIAR 

Art. 84. A coleta regular, transporte e destinação final do resíduo ordinário domiciliar são de 
exclusiva responsabilidade do Executivo Municipal. 

Art. 85. O acondicionamento e a apresentação do resíduo ordinário domiciliar à coleta 
regular deverão ser feitos levando em consideração as determinações que seguem: 

I – o volume dos sacos plásticos e dos recipientes não devem ser superior a 100 
(cem) litros e peso máximo de até 10 quilos. Sujeito a multa pelo cumprimento inadequado da 
medida; e 

II – o acondicionamento do resíduo ordinário domiciliar será feito, obrigatoriamente, 
na forma seguinte: 

a) nas zonas de coleta noturna, em sacos plásticos; nas vilas populares e nas zonas 
de coleta diurna, fica facultado o uso de outros recipientes indicados em regulamento. Sujeito a 
multa pelo cumprimento inadequado da medida; 

b) materiais cortantes ou pontiagudos deverão ser acondicionados em recipiente 
rígido, estanque, vedado e identificado adequadamente. Sujeito a multa pelo cumprimento 
inadequado da medida; e 

c) os sacos plásticos ou recipientes indicados devem estar convenientemente 
fechados, em perfeitas condições de higiene e conservação, sem líquido em seu interior. Sujeito a 
multa pelo cumprimento inadequado da medida. 

Art. 86. O resíduo ordinário domiciliar deve ser disposto no logradouro público, junto ao 
alinhamento de cada imóvel ou em local determinado em regulamento. Sujeito a multa pelo 
cumprimento inadequado da medida. 

Art. 87. O Executivo Municipal poderá exigir que os usuários acondicionem separadamente 
o resíduo gerado, visando a coleta seletiva dos resíduos. Sujeito a multa pelo cumprimento 
inadequado da medida. 

Art. 88. Somente serão recolhidos pelo serviço regular de coleta de resíduo os resíduos 
sólidos acondicionados em recipientes que estejam de acordo com o disposto neste Capítulo. 

 

SEÇÃO IV 

DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 Art. 89. Os estabelecimentos geradores de resíduos sólidos de serviços de saúde, 
inclusive biotérios, são obrigados, às suas expensas, a providenciar seu gerenciamento 
ambientalmente adequado de acordo com sua classificação estabelecida na Resolução CONAMA 
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358/05 ou legislação que venha a substitui-la, exceto os radioativos, bem como a disposição final 
dos resíduos por ele gerado, em unidades licenciadas pela SEDAM.. 

§ 1º Caso a esterilização e/ou incineração dos resíduos se processe em local diferenciado 
do gerador, o transporte dos mesmos é de exclusiva responsabilidade dos estabelecimentos 
referidos. 

§ 2º Os serviços previstos neste artigo poderão ser realizados pelo Executivo Municipal ou 
a seu critério por empresa licenciada, desde que solicitado para tanto, cobrando o custo 
correspondente. 

§ 3º Em qualquer circunstância, os resíduos deverão ser acondicionados de acordo com as 
normas da ABNT pertinentes. 

Art. 90. Os estabelecimentos referidos no artigo anterior têm prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias, a partir da publicação desta Lei, para requerer licenciamento ambiental junto à SEDAM 
e o devido cadastramento no Executivo Municipal. 

Art. 91. Os estabelecimentos têm um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 
de publicação desta Lei, para cumprir o disposto no artigo 31. 

Art. 92. O Executivo Municipal tem um prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar 
da data de publicação desta Lei, para elaborar e aprovar o Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos. 

Art. 93. Os estabelecimentos citados no artigo 31, deverão implantar sistema interno de 
gerenciamento, controle e separação do resíduo para fins de apresentação à coleta, segundo 
normas a serem definidas no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Estado 
e do Município, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta 
Lei. 

SEÇÃO V 

DA COLETA E DO TRANSPORTE dos Resíduos Sólidos ou Pastosos 

Art. 94. A coleta de resíduos sólidos ou pastosos deverá ser feita de maneira a não 
provocar o seu derramamento no local de carregamento e nos logradouros e vias públicas. 

Art. 95. As empresas responsáveis pelo transporte de resíduos, de qualquer tipo, devem 
solicitar a autorização na SEDAM e as devidas licenças pertinentes. 

SEÇÃO VI 

DOS ATOS LESIVOS À LIMPEZA PÚBLICA 

Art. 96. Constituem atos lesivos à limpeza urbana: 

I – depositar, lançar ou atirar, nos passeios, vias ou logradouros públicos, papéis, 
invólucros, restos de podas, roçagem e restos de manutenção de jardinagens, embalagens ou 
assemelhados que causem danos à conservação da limpeza urbana; 

II – realizar triagem ou catação no resíduo disposto em logradouros ou vias públicas, 
de qualquer objeto, material, resto ou sobra, seja qual for sua origem; 

 III – depositar, lançar ou atirar, em quaisquer áreas públicas ou terrenos, edificados ou 
não, de propriedade pública ou privada, resíduos sólidos de qualquer natureza. Sujeito a multa 
pelo cumprimento inadequado da medida; 

IV – descarregar ou vazar águas servidas de qualquer natureza em passeios, vias ou 
logradouros públicos. Sujeito a multa pelo cumprimento inadequado da medida; 

V – assorear logradouros ou vias públicas, em decorrência de decapagens, 
desmatamentos ou obras. Sujeito a multa pelo cumprimento inadequado da medida; 
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VI – depositar, lançar ou atirar em riachos, canais, arroios, córregos, lagos e rios ou às 
suas margens, resíduos de qualquer natureza que causem prejuízo à limpeza ou ao meio 
ambiente. Sujeito a multa pelo cumprimento inadequado da medida; 

VII – dispor materiais de qualquer natureza ou efetuar preparo de argamassa sobre 
passeios ou pista de rolamento; e 

VIII – fazer varredura do interior de prédios, terrenos ou calçadas, para as vias ou 
logradouros públicos. 

§ 1º Os infratores ou seus mandantes, das disposições deste artigo, estarão sujeitos, à 
apreensão do veículo ou equipamento usado para o transporte, bem como a efetuar a remoção do 
material e/ou resíduos dispostos nos logradouros públicos ou redes de drenagens, ou indenizar o 
município pela execução dos serviços, sem prejuízo das multas correspondentes. 

§ 2º Na hipótese de ser transgredido este artigo, e vindo o Executivo Municipal a efetuar os 
serviços, o custo correspondente será cobrado em dobro, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

§ 3º O Executivo Municipal poderá permitir a catação ou triagem de resíduos sólidos, 
desde que realizada conforme regulamento a ser estabelecido no Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos do Estado. 

SEÇÃO VII 

DO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Art. 97. Os métodos de tratamento e de disposição final de resíduos sólidos deverão ser 
capazes de preencher os requisitos básicos desta Lei, e deverão ser licenciados pela SEDAM e 
as devidas licenças municipais. 

Art. 98. Para a implantação de qualquer método de tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos, far-se-á obrigatória a apresentação de projeto específico à SEDAM, 
acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, para análise e 
aprovação. 

Art. 99. Os municípios deverão apresentar à SEDAM, no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir da publicação desta Lei, um relatório inventariando a situação da destinação 
final dos resíduos gerados, discriminando, entre outros aspectos, os seguintes: 

I - localização dos lixões ou vazadouros; II - quantidade diária disposta de resíduos; 

 III - composição média dos resíduos pelas principais fontes geradoras; IV - equipamentos 
empregados; 

V - área ocupada; 

VI - descrição do meio ambiente: físico, biota, de ocupação do solo, num raio de até 
um quilômetro, em torno do local de disposição dos resíduos sólidos; 

VII - existência de vigilância, catadores de recicláveis e presença de animais; e VIII - 
ocorrência de queima. 

Art. 100. Os municípios deverão reservar áreas potenciais no município para abrigar 
unidades de tratamento ou disposição de resíduos, independente das áreas atuais em operação, 
enviando relatórios à SEDAM, num prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da 
data da publicação desta Lei. 

SEÇÃO VIII  

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 101. A fiscalização do disposto nesta Lei, será efetuada por Fiscais do Departamento 
Municipal de Limpeza Urbana e/ou Agentes de Fiscalização da SEDAM. 
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Art. 102. Fica o município incumbido de cumprir com as determinações do Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Estado, firmando convênios com órgãos 
públicos ou entidades, visando garantir a aplicação desta Lei. 

 

SEÇÃO IX 

DOS PROCEDIMENTOS, DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES 

Art. 103. Considera-se infração a inobservância do disposto nas normas legais, 
regulamentadoras e outras que por qualquer forma se destinem à promoção, preservação, 
recuperação e conservação da limpeza pública. 

Art. 104. Responde pela infração quem por ação ou omissão lhe deu causa, ou concorreu 
para sua prática, ou dela se beneficiou. 

Art. 105. Na hipótese de o infrator estar em lugar incerto ou não sabido, a notificação far-
se-á por edital, com prazo de 15 (quinze) dias a partir de sua publicação, para cumprimento da 
obrigação. 

Art. 106. Pela gravidade do fato ou persistindo a situação proibida ou vedada por esta Lei, 
será lavrado o auto de infração, no qual se assinalará a irregularidade constatada e a sanção 
prevista. 

§ 1º Recusando-se o infrator a assinar o auto, será tal recusa averbada no mesmo, pela 
autoridade que o lavrar, juntamente com a assinatura de duas testemunhas. 

§ 2º O autuado poderá apresentar defesa, por escrito, ao titular do órgão notificador, 
municipal ou estadual, no prazo máximo de 8 (oito) dias, a contar da data da lavratura do auto de 
infração. 

§ 3º O titular do órgão notificador, em conformidade com o Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos do Estado e/ou Município, deverá decidir motivadamente sobre a 
defesa no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis da sua apresentação, publicando o resultado. 

 Art. 107. Para a imposição da multa e a sua graduação, a autoridade competente levará 
em conta: 

I – a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para o meio ambiente, 
limpeza e saúde pública; e 

II – os antecedentes do infrator quanto às medidas de preservação do meio ambiente 
e às normas de conservação e limpeza urbana. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência a multa será aplica em dobro. 

Art. 108. Os valores das multas previstas nesta Lei, são expressos em conformidade com a 
Lei Estadual nº 547, de 30 de dezembro 1993 e sua regulamentação ou outras legislações 
pertinentes. 

Art. 109. As multas aplicadas em decorrência da transgressão do disposto nesta Lei, serão 
recolhidas ao Fundo Especial de Proteção Ambiental – FEPRAM, salvo aquelas previstas em 
função dos serviços de responsabilidade exclusiva dos municípios, as quais serão cobradas na 
forma prevista na legislação municipal. 

Art. 110. Os valores não recolhidos pelas multas impostas e preços de serviços prestados, 
serão inscritos na dívida ativa e encaminhados à cobrança judicial. 

Art. 111. O pagamento da multa não exonera o infrator do cumprimento das disposições 
desta Lei. 

SEÇÃO X 
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DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 112. O Poder Público Estadual, juntamente com o município e a comunidade 
organizada, desenvolverão a política, executarão as diretrizes e programas estabelecidos no 
PERS/RO, visando conscientizar a população sobre a importância da adoção de hábitos corretos 
com relação à limpeza urbana, em conformidade com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. 

§ 1º Para cumprimento do disposto neste artigo, deverá: 

I realizar regularmente programas de limpeza urbana, priorizando mutirões e dias de 
faxina; 

II promover periodicamente campanhas educativas através dos meios de comunicação de 
massa; 

III realizar palestras, seminários, visitas às escolas, promover mostras itinerantes, 
apresentar audiovisuais, editar folhetos e cartilhas explicativas e demais recursos lúdicos para 
atingir a meta estabelecida; 

IV executar os programas e ações estabelecidas no PERS, através da educação formal e 
informal, sobre materiais recicláveis e matérias biodegradáveis; 

V celebrar convênios com entidades públicas ou particulares, objetivando a viabilização 
das disposições previstas nesta seção; e 

VI desenvolver programas de informação visando a minimização da geração de resíduos 
sólidos, inclusive, se for o caso, criar mecanismos legais para sua viabilização. 

CAPÍTULO IV 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 113. Fica proibido em todo o Estado, sem a devida licença da SEDAM, a prática do 
transporte e o depósito, ou qualquer forma de disposição de resíduos que tenham sua origem na 
utilização de energia não convencional e regulamentada e de resíduos tóxicos ou radioativos, 
quando provenientes de outros municípios, de qualquer parte do território nacional ou de outros 
países. 

Art. 114. Os resíduos alimentares in natura não poderão ser encaminhados para a 
alimentação de animais, se provenientes de portos, aeroportos, terminais ferroviários e 
rodoviários, estabelecimentos prestadores de serviços de saúde ou de áreas endêmicas conforme 
preconizado nas Resoluções CONAMA vigentes. 

Parágrafo único. Constatada a irregularidade, a mesma deverá ser comunicada aos órgãos 
competentes na área da saúde pública para as providências cabíveis, sem prejuízo da aplicação 
da multa prevista. 

Art. 115. Conforme estabelecido no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos do Estado, a contar da publicação desta Lei, serão formalizadas regulamentações 
normatizando os serviços de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos. 

Art. 116. As infrações às disposições desta Lei serão punidas de acordo com a legislação 
vigente. 

SEÇÃO II 

DOS EMPREENDIMENTOS DE TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS, URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
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Art. 117. A concessão de licenciamento ambiental de empreendimentos de tratamento, 
transporte e disposição final de resíduos sólidos industriais, urbanos e de serviços de saúde é 
condicionada a observância dos critérios estabelecidos nesta Lei. 

Art. 118. Os requerimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos de tratamento 
e disposição final de resíduos sólidos industriais, urbanos e de serviços de saúde, serão 
protocolados, desde que instruídos na forma prevista abaixo, respeitando-se a modalidade 
solicitada: 

I - Licença Prévia: 

a) requerimento de licenciamento ambiental; 

b) cadastro para tratamento, transporte e disposição final de resíduos; 

c) apresentação de certidão de anuência prévia do município em relação ao 
empreendimento, declarando expressamente a inexistência de óbices quanto à lei de uso e 
ocupação do solo urbano e a legislação de proteção do meio ambiente municipal; 

 d) prova de publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 
006, de 1986; e 

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a legislação 
pertinente.. 

II - Licença de Instalação: 

a) requerimento de licenciamento ambiental; 

b) cópia do ato constitutivo ou do contrato social; 

c) matrícula ou transcrição do cartório de registro de Imóveis atualizada, no máximo 
90 (noventa) dias; 

 d) documentação complementar do imóvel se a situação imobiliária estiver irregular ou 
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, previstas nesta Lei; 

e) cadastro para tratamento, transporte e disposição final de resíduos; 

f) cópia da Licença Prévia e respectiva publicação de sua súmula em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA nº 006, de 1986; 

g) prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA nº 006, de 1986; 

h) em apenso, projeto relativo ao Sistema de Controle Ambiental exigido na 
concessão da Licença Prévia, em 3 (três) vias, elaborado por técnico habilitado segundo as 
diretrizes da SEDAM para apresentação de projetos e das normas da ABNT pertinentes, 
acompanhado de ART; 

i) em apenso, projeto executivo relativo ao empreendimento, com informação sobre 
processo, área ocupada, energia consumida, água de abastecimento, pessoal ocupado, 
destinação de resíduos sólidos e fluxograma completo de funcionamento, lay-out dos 
equipamentos de produção e de controle ambiental; e 

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a legislação 
pertinente. 

 III - Licença de Operação: 
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a) requerimento de licenciamento ambiental; 

b) cadastro para tratamento, transporte e disposição final de resíduos; 

c) cópia da Licença de Instalação ou de Operação (no caso de renovação) e 
respectiva publicação de súmula em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 1986; 

d) prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Operação ou de sua 
respectiva renovação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 1986; e 

 e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a legislação 
pertinente. 

Art. 119. Em função das características, porte e localização dos empreendimentos de 
Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Industriais, é obrigatória a exigência de 
EIA/RIMA para: 

I - Resíduos Industriais - Classe I: 

a) aterros industriais ou landfarming; 

b) incineradores; 

c) fornos de cimento para co-processamento; e 

d) outros sistemas de significativo impacto ambiental, assim considerados pela SEDAM ou 
legislação pertinente; 

II - Resíduos Industriais - Classe II e III: 

a) aterros industriais ou landfarming; 

b) incineradores; e 

c) forno de cimento para co-processamento. 

Parágrafo único. A Licença Prévia só será liberada caso o Estudo de Impacto Ambiental - 
EIA e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do empreendimento sejam aprovados pela 
SEDAM. 

Art. 120. Em função das características, porte e localização dos empreendimentos de 
tratamento e disposição final de resíduos urbanos e serviços de saúde, é obrigatória a exigência 
de EIA e RIMA para: 

I - aterros sanitários destinados a resíduos domiciliares e inertes - Classe II provenientes 
da coleta regular do município e de instalações de transbordo, em quantidades superiores a 20 
t/dia (vinte toneladas por dia); 

II - usinas de reciclagem e/ou compostagem em quantidades superiores a 80 t/dia (oitenta 
toneladas por dia); e 

III - incineradores de resíduos domiciliares e/ou de serviços de saúde com capacidade de 
queima superior a 2 t/hora (duas toneladas por hora).-. 

SEÇÃO III 

DOS EMPREENDIMENTOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS INDUSTRIAIS, URBANOS E HOSPITALARES 

Art. 121. Quando da solicitação de licenciamento de instalação de empreendimentos de 
armazenamento de resíduos sólidos, para cada classe de resíduo a ser armazenado, o 
interessado deverá apresentar também: 
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I - Plano de Armazenamento dos Resíduos, contendo as seguintes informações: 

 a) setores de estocagem; 

b) forma de estocagem; 

c) tempo de estocagem; e 

d) disposição final por classe de resíduos; 

II - Plano de Controle Ambiental, contendo: 

a) monitoramento das águas superficiais, das águas residuárias, do ar e do ruído; e 

b) análise de riscos potenciais. 

Art. 122. Durante o armazenamento, o interessado deverá observar os seguintes 
procedimentos: 

I - manter planilha atualizada dos resíduos armazenados, com dados de 
procedência, tipo, classe e quantidade; e 

II - período de armazenamento não deve ser superior a 1 (um) ano. 

Art. 123. Para o armazenamento de resíduos sólidos, considerar as determinações 
previstas em todos os dispositivos legais pertinentes, resoluções CONAMA e também nas Normas 
da ABNT. 

SEÇÃO IV 

DOS SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO NO SOLO, ATERROS INDUSTRIAIS E LANDFARMING 

Art. 124. Para solicitação de licenciamento de instalação de sistemas de disposição no 
solo, tais como: aterro industrial e Landfarming, para cada classe de resíduo, o interessado deverá 
apresentar também: 

I - metodologia de disposição e de tratamento de resíduos sólidos no solo, com os 
devidos sistemas de controle ambiental do resíduo; e 

II - plano de controle ambiental, contendo o monitoramento das águas superficiais e 
subterrâneas, do ar e de ruído. 

Art. 125. Para aterros industriais, considerar as seguintes normas da ABNT: I - NBR 
10.004/87 -Resíduos Sólidos Industriais - Classificação; 

II - NBR 10.005/87 -Lixiviação de Resíduos - Procedimentos; 

III - NBR 10.006/87 -Solubilização de Resíduos - Procedimentos; IV - NBR 10.007/87 -
Amostragem de Resíduos - Procedimentos; e 

V - NBR 10.157-Aterros de Resíduos Perigosos - Critérios para Projeto, Construção e 
Operação. Art. 68. Para Landfarming, considerar as seguintes normas da ABNT: 

I - NBR 10.004/87-Resíduos Sólidos Industriais - Classificação; II - NBR 10.005/87-
Lixiviação de Resíduos - Procedimentos; 

III - NBR 10.006/87-Solubilização de Resíduos - Procedimentos; e IV - NBR 10.007/87-
Amostragem de Resíduos – Procedimentos. 

SEÇÃO V 

DOS OUTROS SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Art. 126. Para efeito desta Lei, outros sistemas de disposição final de resíduos sólidos, 
compreendem modalidades de tratamentos não abordados anteriormente, como: 
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I - oxidação; 

II - encapsulamento / solidificação; III - filtros; e 

IV - outros. 

Art. 127. Para solicitação de licenciamento de instalação de outros sistemas de disposição 
final de resíduos sólidos, para cada classe de resíduo, o interessado deverá apresentar também: 

I - metodologia de tratamento do resíduo, contendo as seguintes informações: 

a) forma de tratamento dos resíduos; 

b) detalhamento do tratamento; e 

c) disposição final do resíduo; 

II - Plano de Controle Ambiental, contendo o monitoramento das águas superficiais, 
das águas residuárias, do ar e de ruído. 

Art. 128. Para outros sistemas de disposição final de resíduos sólidos, considerar as 
normas da ABNT: 

I - NBR 10.004/87-Resíduos Sólidos Industriais - Classificação; II - NBR 10.005/87-
Lixiviação de Resíduos - Procedimentos; 

III - NBR 10.006/87-Solubilização de Resíduos - Procedimentos; 

IV - NBR 10.007/87-Amostragem de Resíduos - Procedimentos; e V – RESOLUÇÃO 
CONAMA nº 005, de 1993. 

Art. 129. A área a ser utilizada para disposição final de resíduos sólidos deve seguir os 
critérios estabelecidos na NBR 13896 - Aterros de resíduos não perigosos -Critérios para projeto, 
implantação e operação ou norma que venha substituí-la. 

SEÇÃO VI 

DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS, INDUSTRIAIS E DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

Art. 130. Os requerimentos de licenciamento ambiental de atividades de transporte de 
resíduos, dirigidos ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, serão protocolados, 
desde que instruídos na forma prevista abaixo, respeitando-se a modalidade solicitada: 

I - licença prévia: 

a) requerimento de licenciamento ambiental; 

b) cadastro para transportadora de resíduos; 

c) apresentação de certidão de anuência prévia do município em relação ao 
empreendimento, declarando expressamente a inexistência de óbices quanto a lei de uso e 
ocupação do solo urbano e a legislação de proteção do meio ambiente municipal; 

d) prova de publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 
006, de 1986; e 

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a legislação 
pertinente. 

 II licença de instalação: 

a) requerimento de licenciamento ambiental; 
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b) matrícula ou transcrição do cartório de registro de imóveis atualizada, no máximo 
90 (noventa) dias; 

 c) documentação  complementar  do  imóvel  se  a  situação  imobiliária  estiver  
irregular  ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, previstas 
nesta Lei; 

d) cadastro para transportadora de resíduos; 

 e) cópia da Licença Prévia e de sua respectiva publicação de súmula em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA nº 006, de 1986, ou outro dispositivo legal pertinente; 

f) prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA nº 006, de 1986, ou outro dispositivo legal pertinente; 

g) em apenso, projeto relativo ao Sistema de Controle Ambiental exigido na 
concessão da Licença Prévia, em 3 vias, elaborado por técnico habilitado segundo as diretrizes da 
SEDAM, para apresentação de projetos e das respectivas Normas da ABNT, acompanhado de 
ART;  

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a legislação 
pertinente. 

 III - Licença de Operação: 

a) requerimento de licenciamento ambiental; 

b) cadastro para transportadora de resíduos; 

c) cópia do contrato social; 

d) cópia da Licença de Instalação ou de Operação (no caso de renovação) e de sua 
respectiva publicação de súmula em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 1986; 

e) prova de publicação de súmula do pedido de Licença de Operação ou de sua 
respectiva renovação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006, de 1986. 

 f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo com a legislação 
pertinente. 

 Art. 131. Devem ser utilizadas as instruções para o transporte de cargas perigosas do 
Decreto Lei Federal nº 96.044, de 1988, ou outra mais atual e as Normas da ABNT: 

I - NBR 7.500/94-Símbolos de Risco e Manuseio para o Transporte e 
Armazenamento de Material - Simbologia; 

II - NBR 7.501/89-Transporte de Produtos Perigosos - Terminologia; 

III - NBR 7.503/96-Ficha de Emergência para o Transporte de Produto Perigoso - 
Características e Dimensões; e 

IV - NBR 7.504/93-Envelope para Transporte de Cargas Perigosas - Dimensões e 
Utilizações. 

SEÇÃO VII 

DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA EMPREENDIMENTOS DE TRANSPORTE, 
TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

INDUSTRIAIS, URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
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 Art. 132. Além do licenciamento ambiental de operação pela SEDAM, em função da 
origem do receptor ou gerador do resíduo, estão sujeitas a autorização individual, para cada caso: 

I - transporte;  

II - tratamento; 

III - a disposição final;  

IV - a incineração; 

V - esterilização; 

VI - co-processamento;  

VII - aterro; e 

VIII - outros sistemas de disposição final de resíduos sólidos. 

Art. 133. Os requerimentos de autorização ambiental para os casos citados no artigo 
anterior, dirigidos ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, serão protocolados, 
desde que instruídos na forma prevista abaixo: 

I - requerimento de autorização ambiental;  

II - cadastro de caracterização do resíduo; 

III - cópia da licença de operação do gerador e do receptor do resíduo;  

IV - memorial de classificação do resíduo; 

V - laudo de análises físico-químicas sobre os resíduos sólidos que demonstre as 
características e os componentes minoritários e majoritários presentes e classificação de acordo 
com a NBR 10.004/87 - resíduos sólidos – classificação; e 

VI - comprovante de recolhimento da Taxa de Autorização Ambiental de acordo com a 
legislação pertinente. 

§ 1º Para requerimentos de transporte interestadual de resíduos com origem no Estado de 
Rondônia, o requerente deverá apresentar, além da documentação citada anteriormente, 
Autorização do Estado Receptor, emitida pelo órgão estadual competente. 

§ 2º A Autorização Ambiental poderá ser requerida pelo gerador ou pelo responsável pela 
disposição final dos resíduos. 

Art. 134. Para efeito desta Lei, o Memorial de Classificação do Resíduo, é o documento 
técnico elaborado por profissional habilitado, com a respectiva ART , devendo conter no mínimo 
os seguintes dados: 

I - descrição da amostragem; 

II - laudos analíticos; 

III - interpretação de resultados; e IV - classificação final. 

Art. 135. Todo o transporte de resíduos interestadual e intermunicipal no Estado de 
Rondônia deverá ser acompanhado com Manifesto de Resíduo, emitido pelo gerador, conforme 
orientação da SEDAM. 

SEÇÃO VIII 

DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TRATAMENTO E/OU DESTRUIÇÃO TÉRMICA - 
INCINERAÇÃO OU CO-PROCESSAMENTO 
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Art. 136. A empresa proprietária do equipamento utilizado para a incineração/co-
processamento deve estar devidamente licenciada junto à SEDAM para estas atividades e para 
atividade principal. 

Art. 137. Quando da solicitação da Autorização Ambiental para tratamento e/ou destruição 
térmica, co-processamento/incineração, além da documentação específica, o interessado deverá 
apresentar: 

I - Estudo de Viabilidade de Queima previsto para cada tipo de resíduo ou blending, 
contendo as seguintes informações: 

a) objetivo. 

b) fluxograma industrial com os pontos de geração do resíduo; 

c) caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos, contendo:  

1 - estado físico do resíduo; 

2 - quantidade gerada e estocada; 3 - poder calorífico; 

4 - viscosidade, no caso de líquidos; 5 - composição provável do resíduo; 

6 - classificação do resíduo, conforme Norma ABNT - NBR 10.004/87;  

7 - teor de metais pesados, cloro total, cloretos e enxofre; 

8 - teor de cinzas; e 

9 - características sobre toxicidade, reatividade e corrosividade do resíduo; 

a) descrição do equipamento a ser utilizado, suas características e especificações, 
capacidade máxima do projeto, tipo de combustível utilizado e a sua vazão; 

b) descrição dos equipamentos  de  controle da poluição do ar, sua eficiência e sistema  de 
monitoramento; 

 c) condições operacionais do equipamento (temperatura de entrada e saída, tempo de 
residência para gases e sólidos, com as respectivas memórias de cálculo); 

d) descrição do sistema de alimentação do resíduo, sua capacidade, sistema de 
intertravamento quando do mau funcionamento dos equipamentos, sistema de interrupção 
automática de alimentação de resíduos e a taxa de alimentação pretendida; e 

e) planos complementares (armazenamento de resíduos, emergência, análise de riscos e 
outros);  

II - Plano de Teste de Queima, contendo as seguintes informações: 

a) objetivo do teste; 

b) cadeia de responsabilidades - qualificação dos responsáveis pelo teste de queima; 

c) condições operacionais do equipamento: 

1 - temperatura em possíveis pontos de adição de resíduos;  

2 - rotação (quando característica do equipamento); 

3 - tipo e vazão do combustível;  

4 - tempo de residência; e 

5 - equipamentos de controle de poluição do ar; 
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a) caracterização, qualidade do resíduo, forma, ponto e taxa de alimentação, porcentagem 
dos resíduos que irão compor a carga. Em caso de mistura de resíduos descrever cada corrente 
de alimentação; 

b) parâmetros a serem monitorados nas emissões gasosas, no clínquer 
(coprocessamento) e, no resíduo ou mistura de resíduos, informando frequência, pontos de coleta 
e metodologias empregadas na coleta e análise; 

c) procedimento de intertravamento, em caso de mau funcionamento do equipamento, 
interrupções de alimentação de resíduos e controle das emissões; 

d) sistema de controle operacional e de qualidade do produto (coprocessamento); 

e) plano de monitoramento da qualidade do ar; 

f) laboratórios e seus equipamentos; 

g) controle de recebimento dos resíduos; 

h) planilha contendo as seguintes informações: 

1 - data do teste na chaminé (parâmetros, tempo de amostragem e número de corridas); 

2 - data do teste no clínquer, no caso de coprocessamento (parâmetros, frequência de 
coletas e número de amostras); e 

 3 - combustível (parâmetros, frequência de coletas e número de amostras); 

III - execução do teste de queima, com amostragem de chaminé, dos resíduos, do clínquer 
(co- processamento) e monitoramento da qualidade do ar, após o Estudo de Viabilidade de 
Queima ter sido aprovado pela SEDAM; 

IV - relatório do teste de queima; 

V - solicitação da queima efetiva do lote de resíduos submetidos aos testes, após 
aprovação do artigo anterior; e 

VI - relatórios do monitoramento da incineração/coprocessamento conforme cronograma a 
ser definido pela SEDAM. 

Art. 138. Para incineração ou coprocessamento, considerar as seguintes normas da ABNT: 

I - NBR 11.175/90 - Incineração de  Resíduos Sólidos Perigosos -  Padrões de  
Desempenho dos Equipamentos - Procedimentos; 

II - NBR 10.004/87 - Resíduos Sólidos Industriais - Classificação;  

III - NBR 10.005/87 - Lixiviação de Resíduos - Procedimentos;   

IV - NBR 10.006/87 - Solubilização de Resíduos - Procedimentos;  

V - NBR 10.007/87 - Amostragem de Resíduos - Procedimentos; 

VI - NBR 11.174/89 - Armazenamento de Resíduos Classe II - Não Inertes e Classe III - 
Inertes - Procedimentos; e 

VII - NBR 12.235/88 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos - Procedimentos. 

VIII – Completo atendimento à Resolução CONAMA 316/2002. 

Art. 139. Após a incineração e/ou coprocessamento do resíduo, autorizada pela SEDAM, 
deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

I - A empresa incineradora deverá apresentar à SEDAM: 

a) certificado de destruição térmica contendo:  
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1 - Razão Social da empresa geradora; 

2 - período de incineração; 

3 - número da Autorização do Resíduo, expedida pela SEDAM;  

4 - tipo e classe do resíduo; 

5 - quantidade; e 

6 - responsável pela incineradora/cimenteira (nome e assinatura); 

 b) cópia do Balanço Semestral de Estoque do Resíduo, conforme modelos das Normas da 
ABNT - NBR 11.174/89 e NBR 12.235/88; 

II - o incinerador ou coprocessador deve apresentar à SEDAM: 

a) relatório do monitoramento das emissões e da qualidade do ar. 

SEÇÃO IX 

Da Autorização Ambiental para Aterros, Indústrias e/ou Landfarming 

Art. 140. O aterro industrial ou o landfarming deve estar devidamente licenciado junto à 
SEDAM, sendo que, para dispor ou tratar resíduos industriais, o empreendedor deve obter 
autorização ambiental específica. 

Art. 141. Após o recebimento do resíduo no aterro, deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

I - o gerador deverá apresentar à SEDAM: 

a) certificado de recebimento, contendo:  

1 - Razão Social da empresa geradora; 

2 - período de incineração; 

3 - número da autorização ambiental do resíduo;  

4 - tipo e classe do resíduo; 

5 - quantidade; e 

6 - responsável pelo aterro (nome e assinatura); 

b) cópia do balanço semestral de estoque do resíduo; 

II - no empreendimento deverá ser mantida planilha atualizada dos resíduos recebidos e 
armazenados e/ou tratados, com dados de procedência, tipo, classe, quantidade e planta de 
localização dos resíduos. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 142. Todos os pedidos relacionados com a presente Lei, para qualquer finalidade ou 
modalidade, deverão ser formalizados através de requerimentos específicos, que serão 
obrigatoriamente protocolados na SEDAM. 

§ 1º Para formalização dos requerimentos citados no caput deste artigo e para o 
fornecimento de informações cadastrais, o interessado deverá utilizar-se de formulários próprios, 
pré-impressos, instituídos pela SEDAM para tal, obrigatoriamente. 
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§ 2º Na instrução do procedimento administrativo, é obrigatória por parte dos funcionários 
da SEDAM,  a  utilização  dos  formulários  instituídos  oficialmente  para  cada  modalidade  e  
finalidade relacionadas ao licenciamento ambiental, ficando terminantemente proibida a utilização 
de quaisquer outros. 

§ 3º Os resíduos sólidos provenientes de portos e aeroportos deverão obedecer ao 
estabelecido na Resolução CONAMA nº 005, de 1993. 

§ 4º Todos os resíduos sólidos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de 
estabelecimentos hospitalares e congêneres, assim como alimento e outros produtos de consumo 
humano condenados, deverão ser adequadamente acondicionados e conduzidos em transporte 
especial, nas condições estabelecidas pela SEDAM, e, em seguida, obrigatoriamente 
incinerados/esterilizados ou adotadas outras medidas previstas na Resolução CONAMA nº 005, 
de 1993. 

§ 5º As instalações dos incineradores de que tratam os itens anteriores deverão atender o  
disposto na CONAMA 316 de 29 de outubro de 2002, Normas da ABNT e outros dispositivos 
legais pertinentes, além das recomendações do órgão ambiental competente. 

§ 6º São excluídos da obrigatoriedade de incineração os resíduos sólidos portadores de 
agentes patogênicos e submetidos a processo de esterilização por radiação ionizantes, em 
instalações licenciadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 

§ 7º Não podem ser instalados incineradores de resíduos sólidos em edificações 
residenciais, comerciais e de prestação de serviços. 

§ 8º Nos planos ou projetos de destinação final de resíduos sólidos devem ser incentivadas 
as soluções conjuntas para grupos de municípios, bem como soluções que importem em 
reciclagem e reaproveitamento racionais dos resíduos. 

Art. 143. Caberá à SEDAM, a aplicação e fiscalização, para o fiel cumprimento desta Lei e 
das normas dela decorrentes. 

Art. 144. Nos doze meses a contar da publicação desta Lei, cabe ao Poder Público 
Estadual e Municipal, conforme determinado no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos do Estado, dar ampla divulgação da mesma, desenvolver as ações educativas e 
esclarecedoras, realizar treinamentos aos fiscais e agentes fiscais envolvidos, não se podendo 
lavrar, neste período, autos de infração. 

Art. 145. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em XX de XXXXXXX de XXXX,  

 

 

 

 

MARCOS ROCHA 

Governador 
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